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 مَدمٜ ادٗفػ

 يًد:احلّد هلل وافهالة وافسالم ظذ شٔدٕٚ رشقل اهلل و

 احلّد هلل، وافهالة وافسالم ظذ شٔدٕٚ رشقل اهلل.

 وبًد: 

ؾٓذه أبرز افٍتٚوى افتل شًُّتٓٚ فنٔخْٚ مهىٍك بـ افًدوي حٍيف اهلل، 

َظْز صٍحتف افرشّٜٔ ظذ )افٍٔس بقك(، وظز افَْقات افٍوٚئٜٔ ــ: 

 )افرمحٜ(، و)افْدى(، و)صٍٚ(...وؽرهٚ.

ُٝ دم مجًٓٚ دم ُؽرة صٓر ر، فًٚم ) وؿد َذظ ٍَ  هـ( 1441َص

 م(.9119أـتقبر، شْٜ )
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 وؿهدي مـ ذفؽ ٕؼ افًِؿ افْٚؾع، واهلل ادستًٚن.

وفٔس مًْك َٕع هلذه افٍتٚوى إْٔل أواؾؼ افنٔخ ظِٔٓٚ ـِٓٚ، وإٕام أواؾؼ 

 ؾؤِتف ظذ بًوٓٚ وأخٚفٍف دم بًوٓٚ أَخر.

 وـتبف افبٚحٞ ادحَؼ: أمحد بـ حمّقد آل رجٛ.

 مك. -ذؿٜٔ -مرـز مْنٖة أبق ظّر -بـ افقفٔد ؿريٜ خٚفد

 م9191يْٚير  1هـ  ادقاؾؼ إربًٚء  1441ٚد إول مُج  6

 (. 119) 11191962998هٚتػ: 

 (.119)11559527691واتس أب: 
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 : مٚ مًْك رؤيٜ افثًٚبغ دم ادْٚم؟1س

ون إحالم يَقفقن:  افثًٚبغ دم ادْٚم  ج: افًِامء افذيـ ُيٍِّسر

 أظداء.

 فُـ هذا ٓ ُيََىع ؾٔف بْص ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ. 

 : هؾ جيقز فِنخص رؤيٜ أختف مـ افرضٚظٜ بدون َٕٚب؟9س

 ج: ًٕؿ، جيقز فألخ مـ افرضٚظٜ رؤيٜ ادرأة ادْتَبٜ ٕهنٚ أختف.

ر؟2س ْٓ  : هؾ جيقز أن ٕهع ؿٔٚم افِٔؾ أربع رـًٚت ـٚفيُّ

ٚ.ج: ًٕؿ، جيقز: ؾَٔٚم افِٔ ًً ٚ أرب ًً  ؾ جيقز رـًتغ رـًتغ، وأرب

ؾُؾ هذا وارد ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وأؽِٛ أحقافف  

 رـًتٚن رـًتٚن.

 : مٚ صحٜ حديٞ: ))اخلٚل وارُث َمـ ٓ وارث فف((. 4س

ٌٞ ضًٔػ اإلشْٚد.  ج: حدي
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 : أهيام َأْوَػ بتزويٟ ادرأة: ظّٓٚ أو خٚهلٚ؟5س

َهبٚت،  ًَ مـ  -وهق َأْوَػ ظْد افتزويٟ دم افقٓيٜج: افًؿ مـ اف

 اخلٚل.

: مٚ صحٜ حديٞ: ))ٓ ُتهِٚحٛ إٓ مٗمًْٚ، وٓ يٖـؾ 6س

 ضًٚمؽ إٓ تَل((؟

ٌٞ ضًٔػ اإلشْٚد.  ج: حدي

، ؾَٚل:  : مٚ صحٜ حديٞ: ))أتٚين ريب افِِٜٔ دم أحسـ صقرة7س

يٚ حمّد، ؿِٝ: فبٔؽ ريب وشًديؽ، ؾَٚل: ؾٔؿ خيتهؿ ادأل إظذ؟ 

 ...احلديٞ((؟ِٝ: ٓ أدري أي ربؿ

ًِؾ بًوٓٚ بًًوٚ. ٌٞ ضرؿف ُي  ج: حدي

ص ادرأة ب٘ذن زوجٓٚ؟8س ُّّ ؿ َتْ ُْ  : مٚ ُح

 ج: افّْص ب٘ذن افزوج ٓ جيقز: ؾٚفىٚظٜ دم ادًروف.
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ؿ افتسبٔح بٚفسبحٜ؟9س ُْ  : مٚ ُح

ج: افتسبٔح بٚفسبحٜ ٓ بٖس بف: ؾِؿ َيِرد ظـ رشقل اهلل صذ اهلل 

  صٖهنٚ رء اٚبٝ، ٓ َأْمر وٓ َحْير.ظِٔف وشِؿ دم

ؾٕٚمر دم ذفؽ واشع. وأار ابـ مسًقد افقارد دم ادْع ٓ يهح  

 شْده.

ؿ دم افُٚصر افذي َيًّؾ دم بَٚفٜ وـٚؾٔف ومىًؿ، 11س ُْ : مٚ احُل

 وُُيِٚشٛ ظذ افسجٚئر؟

ج: ظِّف فٔس بحرام، إذا ـٕٚٝ ٕسبٜ افسجٚئر ُمََٚرٕٜ بسٚئر 

ا )افبوٚظٜ ؿِِٜٔ   %( مثاًل.1جدًّ

َٔبحٞ ظـ ظّؾ آَخر.   أمٚ إذا ـٕٚٝ ٕسبٜ افسجٚئر ـثرة، ؾ

َِٕز افٍٚحتٜ دم رـًٜ دم صالة 11س ؿ دم اإلمٚم افذي  ُْ : مٚ احُل

 ِِسيٜ، ومل  َيذـر إٓ دم افتنٓد إخر؟
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 ج: يٖيت برـًٜ، وَمـ خٍِف ـام هؿ، ٓ يتٚبًقٕف ظذ افزيٚدة

ََص مْف، وجي َٕ ِرّقن مًف.حتك يٖيت بام  ِرؿ وُيَس  ِس وُيَس

ؿ بٔع ـروت صحـ اهلقاتػ بٚفتَسٔط؟19س ُْ  : مٚ ُح

 ج: بٔع ـروت افنحـ بٚفتَسٔط أمر جٚئز.

ـْؾ احلامر افقحق؟12س ؿ َأ ُْ  : مٚ ُح

ـْؾ احلامر افقحق حالل.   ج: َأ

 : هؾ جيقز بْٚء ادسٚجد مـ أمقال افزـٚة؟14س

مـ أمقال افزـٚة، إٕام تُقن  ج: ٓ جيقز بْٚء اددارس وٓ ادسٚجد

 مـ افهدؿٚت.

 : هؾ جيقز ؿتؾ افٍئران بٚفسؿ؟15س

 ج: ًٕؿ، جيقز ؿتؾ افٍئران بٚفسؿ.
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ؿ اتبٚع جْٚزة ؽر ادسِؿ؟16س ُْ  : مٚ ُح

جيقز ظْد  -ج: اتبٚع جْٚئز ؽر ادسِّغ إذا مل يتَدمٓٚ صِٔٛ

 إـثريـ مـ افًِامء، وفُـ ٓ َتستٌٍر فِّؼـغ.

ذـر اؿ ؿًد يَ  ،ـ صذ افٌداة دم مجٚظٜمَ صحٜ حديٞ: )): مٚ 17س

ـٕٚٝ فف ـٖجر حجٜ  :اهلل حتك تىِع افنّس، اؿ صذ رـًتغ

 ((؟تٚمٜ تٚمٜ تٚمٜ وظّرة

ٌٞ ضًٔػ اإلشْٚد.  ج: حدي

ار َؿَىع ِرجؾ إضحٜٔ ؿبؾ افذبح: فُقهنٚ صديدة ٓ 18س : َجزَّ

 يستىٔع إمسٚـٓٚ، ؾٓؾ تهح إضحٜٔ؟

أن هذه إضحٜٔ ٓ جتقز، وهذا اجلزار ظْٔػ وؿِبف ج: افذي أراه: 

 ؿٍٚس، وافرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َأَمر بٚفرؾؼ ظْد افذبح.

ُٝ أن افدظٚء ٓ يهح إٓ بِذـر إُم، ؾَٔقل :19س  : َشًّ

 )افِٓؿ احٍظ ؾالن ابـ ؾالٕٜ( ؾام ؿقفُؿ؟ 
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 ج: هذا ـالم ؽِط.

 هذه إيٚم؟: مٚذا َيًٍؾ افنبٚب مع ؾتْٜ ادَداخِٜ 91س

ٚن، ؾال  ًَّ َِّ ٚن وٓ اف ًَّ ج: َأظِرضقا ظـ اجلٚهِغ، وفٔس ادٗمـ بٚفىَّ

 هلٗٓء. قاتستًّ

 : بًض افىِبٜ ممـ ُيَْسبقن إفُٔؿ يَقل: 91س

 )اخلالف دم شامع ادقشَٔك ُمًتَز( ؾام ؿقفُؿ دم شامع ادقشَٔك؟

ظِٔف ج: شامع ادقشَٔك ٓ جيقز، ؾَد صح ظـ رشقل اهلل صذ اهلل 

َـّ مـ أمتل َمـ َيستحِقن احِلَر واحلرير  َٕ َُٔق وشِؿ إٔف ؿٚل: ))ف

 واخلّر وادًٚزف...(( احلديٞ.

ًُقد وادزيُٜ أؿرب فِزيغ، وٓ  ز ادقشَٔك واف وافنخص افذي جُيقر

 ٚ َيْؼ افٍؤِٜ إٕام َيْؼ افٍسٚد دم إرض، ؾٕٚهحف بتَقى اهلل أيًّ

 ـٚن صٖٕف.
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َٚئؾ: )إن افنخص ُيْدَظك يقم افَٔٚمٜ : مٚ صحٜ افَقل اف99س

 بٚشؿ أمف(؟

 ج: ؿقل ؽِط ؽر صحٔح.

 : هؾ ورد افتزك بُِسقة افًُبٜ؟92س

ج: مل َيِرد افتزك بُِسقة افًُبٜ: ؾِٔس افتزك بٚفَامش بقارد ظـ 

 رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

وإن ـٚن بًض افهحٚبٜ ؿد احتٍيقا ببًض آاٚر افرشقل صذ اهلل 

 وشِؿ. ظِٔف

ؾٖٕس احتٍَظ بَهْحٍٜ فرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وفُـ مل َيِرد 

 إٔف  ـٚن َيتزك هبٚ.

وأبق ضِحٜ احَتٍظ ببًض صًرات فرشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف 

 وشِؿ.
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: مٚ صحٜ إحٚديٞ افقاردة دم ؿراءة شقريَت )افقاؿًٜ( 94س

ِْؽ( ـؾ فِٜٔ؟  و)ادُ

 ثبٝ.ج: إحٚديٞ افقاردة ؾٔٓٚ مل تَ 

ُِّقن، ؾٓؾ َيِهِٓؿ 95س : إخقتف إصَٚء َيُسبقن افديـ وٓ ُيَه

 ويْهحٓؿ؟ أم هيجرهؿ ويَىًٓؿ؟

هؿ وهنٚهؿ ظـ افوالل.  ج: إذا ـٚن بره هبؿ ؾٔف ٕهح وتذـر، َبرَّ

قن ظـ شٛ افديـ،   ٍُّ ُُ وإن ـٚن ِهجرإف هلؿ شٔزجرهؿ وجيًِٓؿ َي

 ؾال حرج. 

 ؾٚدَٚمٚت ختتِػ بٚرك اهلل ؾٔؽ.
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 : مٚ ظالج افقشٚوس؟96س

 ج: مـ ظالج افقشٚوس: 

 اإلـثٚر مـ ذـر اهلل.

 .بسقرة اإلخالص وادًقذتغوافرؿٜٔ  

 وشٗال اهلل أن َيكؾف ظْؽ.  

ًَْرض ظذ ضبٔٛ.  وَبًد ذفؽ ـِف ٓ مٕٚع مـ اف

 :  مٚ مَدار زـٚة ادٚل وافزرع؟97س

 %(.9،5ج: زـٚة ادٚل: )

ْؼ إذا   ًُ ََك بٚدىر، أو ٕهػ وزـٚة افزرع: اف ـٕٚٝ إرض ُتْس

ََك بآفٜ. ًُْؼ إذا ـٕٚٝ ُتْس  اف
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ـ ـ مَ ـ ائتّْؽ، وٓ خَتُ إمٕٜٚ إػ مَ  در أَ : مٚ صحٜ حديٞ: ))98س

 ((؟خٕٚؽ

ٍف اإلمٚمٚن: افنٚؾًل وأمحد،  ًَّ ج: هذا حديٞ ضًٔػ، وؿد َض

 رمحٜ اهلل ظِٔٓام.

 : ـٔػ حَتهؾ فْٚ افزـٜ؟99س

ٗال اهلل تًٚػ، وبٚمتثٚل أوامر اهلل ورشقفف، ج: حَتهؾ افزـٜ بس

 خٚصٜ دم إمقر افتل تريد برـتٓٚ.

 : مٚ صحٜ حديٞ: ))ٓ جتتّع أمتل ظذ ضالفٜ((؟21س

ح هبٚ.  ج:  فف ظدة ضرق ُيهحَّ

ؿ فبس افًاممٜ؟21س ُْ  : مٚ ُح

ج: فبس افًاممٜ ُشْٜ ظـ رشقل اهلل، ؾَد ـٚن رشقل اهلل صذ اهلل 

 افًاممٜ.ظِٔف وشِؿ َيِبس 
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ؿ اختٚذ إمر ظْد افسٍر افنخيص؟29س ُْ  : مٚ ُح

روا ظُِٔؿ مر إذا ـْتؿ االاٜ دم شٍر، ؾَٖ ج: ورد دم ذفؽ حديٞ: ))

 ...(( احلديٞ، وٓ يهح.أحدـؿ

 وؿد صح ٕحقه ظـ ظّر مـ ؿقفف. 

ؿ متثٔؾ افهحٚبٜ؟ 22س ُْ  : مٚ ُح

 ج: متثٔؾ افهحٚبٜ ٓ جيقز ٕشبٚب، مْٓٚ:

َمـ ُيتٟ بَقل افهحٚبٜ. وهٗٓء افذيـ  أن ِمـ افًِامء -

 يّثِقهنؿ ٓ  صٖن هلؿ بٚفًِؿ.

-  ٝ ّْ ٝ هٗٓء افذيـ ُيّثرِقن ـَس ّْ وـذفؽ: فٔس َش

 افهحٚبٜ.

ًّٔٚ، وؽًدا ُيّثرؾ مع امرأة  - وـذفؽ: افٔقم ادُّثرؾ ُيّثرؾ صحٚب

ُيتوْٓٚ، ؾبذفؽ يزء ٕصحٚب رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف 

 وشِؿ.
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ّثٔؾ رء دخٔؾ ظِْٔٚ دم ديْْٚ، ومٚ ُظِِؿ أن وـذفؽ: هذا افت -

 إبراهٔؿ وٓ مقشك ريض اهلل ظْٓام ـٕٚٚ يّثالن.

 وَاؿ أشبٚب ُأَخر. 

ؿ افتًزيٜ؟24س ُْ  : مٚ ُح

 ج: افتًزيٜ مؼوظٜ بٚإلمجٚع.

 : مٚ ؿقفُؿ دم إصٚظرة وادَداخِٜ؟25س

 ج: إصٚظرة: ؿقم مـ أهؾ افوالل.

أهبؿ شٛ افًِامء وافىًـ ؾٔٓؿ، وادَداخِٜ: ضٚئٍٜ مًٚسة،  د

 وِشبٚب ادسِؿ ؾسقق ـام ؿٚل افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

: مٚ صحٜ احلديٞ افذي ؾٔف: إٔف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مر ظذ 26س

أمتٓقـقن ؾٔٓٚ يٚ ظّر بـ اخلىٚب، وهق يَرأ دم افتقراة، ؾَٚل: ))

...(( ٜفَد جئتُؿ هبٚ بٔوٚء َٕٔ ،وافذي ٍٕز بٔده ؟!ابـ اخلىٚب

 ؟احلديٞ



 

 
20 

 ج: هذا احلديٞ دم شْده مَٚل.

ز هذا أن يُقن ـًجقز بْل َج ظَ : مٚ صحٜ حديٞ: ))27س

 ؟...(( احلديٞإِسائٔؾ

 ج: دم شْده ضًػ.

ؿ دم رجؾ ؿٚل فزوجتف: )اظتزي ٍٕسؽ ضٚفؼ(؟28س  ُْ  : مٚ احُل

 ج: ُيَْير دم ٕٔتف: 

 ؾِْ٘ن َؿَهد افىالق وؿًٝ تىَِٜٔ واحدة. 

 َهد، ٓ يَع صًٔئٚ.وإن ـٚن ٓ يَ 

ع رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف مَجَ ))ابـ ظبٚس، ؿٚل: : حديٞ 29س

بٚدديْٜ، دم ؽر  ،وشِؿ بغ افيٓر وافًك، وادٌرب وافًنٚء

ؾ بف دم ـؾ وؿٝ؟خقف وٓ مىر َّ ًْ  ((، هؾ ُي

 .متفج أُ رِ أراد أن ٓ ُُيْ ج: ٓ، فٔس بٚضرَراد، وإٕام ـام ؿٚل ابـ ظبٚس: 
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ؿ ؾّٔـ يَرأ افٍٚحتٜ ؾَط بدون شقرة، دم صالة : مٚ احُل 41س ُْ

ْـ؟  افسُّ

ـ ؿرأ شقرة بًد افٍٚحتٜ. َّ  ج: جيقز ذفؽ، فُـ أجره فٔس ـ

ٜ صٚة أظرابٜٔ َٔ فْ ٚ أَ َس رق افَّْ صٍٚء ظِ : مٚ صحٜ حديٞ: ))41س

ب ظذ افريؼ، دم ـؾ يقم ْؼَ أ االاٜ أجزاء، اؿ يُ زَّ تذاب، اؿ جُت 

 ((؟جزء

 ٔػ، وٓ يهح.ج: احلديٞ مًِقل، وضً

 : هؾ دم افديـ شٔٚشٜ؟49س

 ج: ًٕؿ، افديـ ُجِف شٔٚشٜ، ؾٚفسٔٚشٜ هل افَٔٚدة احلسْٜ.

ـٕٚٝ بْق إِسائٔؾ تسقشٓؿ ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ))

 ...(( احلديٞ.ٍف ٕبلَِ إٕبٔٚء، ـِام هِؽ ٕبل َخ 

ٔف افسٔٚشٜ تُقن بُتٚب اهلل، وبُسْٜ رشقل اهلل صذ اهلل ظِ وهذه

 وشِؿ.
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ؾَقل افَٚئؾ: )ٓ شٔٚشٜ دم افديـ( يريد ؿٚئِٓٚ أن َيِْزع ـؾ أيٚت  

 افتل َأَمر اهلل هبٚ افَٚئد أن يسقس افرظٜٔ.

ع بغ افهالتغ؟42س ّْ  : هؾ َيِزم افتتٚبع دم اجَل

ز ظدم  ـ افًِامء َمـ َجقَّ ِّ ج: تِؽ مسٖفٜ اخَتِػ ؾٔٓٚ افًِامء، ؾ

ًَؾ ذفؽ. افتتٚبع، ؾ٘ن ـٚن هذا أيِّس ظذ  ادسٚؾر َؾ

يٚ رب فؽ احلّد ـام يْبٌل جلالل : مٚ صحٜ حديٞ: ))44س

 ...(( احلديٞ؟وجٓؽ وفًئؿ شِىٕٚؽ

 ج: ـدظٚء ٓ بٖس بف. 

 وـسْد ظـ رشقل اهلل ٓ َيثبٝ.

 : مٚ ادَهقد بٚحَلبٜ افسقداء؟45س

 ج: هل حبٜ افزـٜ ظذ رأي إـثريـ.
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، ؾَٔؾ: يٚ ((ـمَ افدر اء ْض إيٚـؿ وَخ : مٚ صحٜ حديٞ: ))46س

ٝ ْبِ ادرأة احلسْٚء دم ادَ ))ـ؟ ؿٚل: مَ رشقل اهلل، ومٚ خضاء افدر 

 ((؟افسقء

ا.  ج: شْده ضًٔػ جدًّ

: مٚ صحٜ حديٞ: ))احلّد هلل افذي أضًّْٚ وشَٕٚٚ، 47س

َْٚ مسِّغ((؟ َِ ًَ  وَج

 ج: ضًٔػ اإلشْٚد.

احلّد هلل افذي ـسٚين هذا افثقب : مٚ صحٜ حديٞ: ))48س

 وٓ ؿقة...(( احلديٞ؟ مـ ؽر حقل مْل ،زؿْٔفور

ْف ؾريؼ مـ افًِامء.  ج: حديٞ حسـ، َحسَّ

 : مٚ صحٜ حديٞ َبحرا افراهٛ؟49س

 ج: ٓ يهح.



 

 
22 

ِٝ ضٚفؼ ضٚفؼ ضٚفؼ( ؾٓؾ حُتَسٛ 51س : ؿٚل رجؾ فزوجتف: )إٔ

 تىَِٜٔ واحدة أو أـثر؟

 ج: حُتَسٛ تىَِٜٔ واحدة.

 دم ِصًٛ أيب ضٚفٛ؟ : مٚ صحٜ حمٚسة افْبل وأصحٚبف51س

ع ظذ هذا. ِّ َر ـٚدت أن جُتْ ُتٛ افسر ـُ  ج: 

بٜ يقم افسبٝ، ؼ اهلل ظز وجؾ افسُّ َِ َخ : مٚ صحٜ حديٞ: ))59س

ؼ ادُروه َِ ؼ افنجر يقم آاْغ، وَخ َِ ؼ اجلبٚل يقم إحد، وَخ َِ وَخ 

ؾٔٓٚ افدواب يقم  َّٞ ؼ افْقر يقم إربًٚء، وبَ َِ يقم افثالاٚء، وَخ 

ؼ آدم ظِٔف افسالم بًد افًك مـ يقم اجلًّٜ، دم َِ ، وَخ اخلّٔس

اجلًّٜ، ؾٔام بغ افًك  يقم ر شٚظٜ مـ شٚظٚتؼ، دم آِخ ِْ ر اخلَ آِخ 

 ((؟إػ افِٔؾ

ج:  أخرجف مسِؿ، وهق مًِقل ٓ يهح، َأَظِف مجٚظٜ مـ افَْٚد: 

 ـٚفبخٚري، وابـ ادَديْل، وافبَٔٓل... وؽرهؿ.
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 مـ مٚل افزـٚة؟: هؾ جيقز حٍر أبٚر 52س

 ج: ٓ جيقز، وإٕام تُقن مـ افهدؿٚت. 

صقتٚن مًِقٕٚن دم افدٕٔٚ وأخرة: :  مٚ صحٜ حديٞ: ))54س

 ((؟مزمٚر ظْد ًّٕٜ ورٕٜ ظْد مهٔبٜ

 ج: ٓ يهح.

ِٜ بِٚٔجؾ؟55س ّْ ًُ  : هؾ جيقز بٔع اف

ِٜ بٚٔجؾ. ّْ ًُ  ج: ٓ جيقز بٔع اف

م فُبْ 56س رر س افبْىٚل فِرجٚل، : مٚ ؿقفؽ دم افٍتقى افتل حُتَ

 وَشَبُبٓٚ إٔف فبٚس افٍُرة؟

 ج: ٓ ٕقاؾؼ ظذ هذه افٍتقى بحٚل: ؾٓذا ـالم ؽِط.
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: هؾ صح حديٞ دم ـٍٜٔٔ افْزول فِسجقد ظذ افٔديـ أو 57س

 افرـبتغ؟

 ج: ٓ يهح دم ذفؽ حديٞ. 

وأمر ادٗمْغ ظّر ـٚن َيْزل برـبتٔف ؿبؾ يديف، وهق رأي أـثر 

 افًِامء.

ؿ تبُر افهالة؟: 58س ُْ  مٚ ُح

ج: دم اجلِّٜ تبُر افهالة أؾوؾ، إٓ إذا دظٝ رضورة فِتٖخر 

 صًٔئٚ مٚ.

 وؿد وردت روايٜ بٍِظ: )افهالة ٕول وؿتٓٚ( وهل صٚذة ٓ تهح.

 وافروايٜ افهحٔحٜ: )افهالة فقؿتٓٚ( أو )ظذ وؿتٓٚ(.

ر دم افٔقم  ْٓ وهْٚك صِقات ُيستحٛ تٖخرهٚ: ـٚفًنٚء، وافيُّ

 حلٚر.ا
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روا بٚفهبح(( أي:  ٍِ وؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ))َأْش

 حتك يتحَؼ ضِقع افٍجر.

ؾتٖخر افهالة ربع شٚظٜ أو ٕهػ شٚظٜ هذا أمر يسر، مٚ دام 

 افنخص شٔهِٔٓٚ دم مجٚظٜ.

: صخص صذ، ودم افتنٓد إخر ؿرأ افتحٔٚت إػ افهالة 59س

َِّؿ: ٕٕف يريد دخقل اخلالء، ظذ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، اؿ  َش

 ؾٓؾ صالتف صحٔحٜ؟

 ج: ًٕؿ، صالتف صحٔحٜ.

مٚ ؾٔٓٚ  ،طّ ئِ ؼ هلٚ أن تَ ٝ افسامء، وُح ضَّ أَ : مٚ صحٜ حديٞ: ))61س

...(( ا هللؽ واضع جبٓتف شٚجًد َِ مقضع أربع أصٚبع إٓ ومَ 

 احلديٞ؟

 ج: شْده ضًٔػ ٓ َيثبٝ.
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َِ 61س ٌْ ؼ )ؿْٚة افْدى( فًدم : ؿْٚة ؾوٚئٜٔ إشالمٜٔ تُٚد أن ُت

ُْٕخِرج هلٚ زـٚة ادٚل؟  وجقد ادٚل، ؾٓؾ جيقز أن 

ج: ٓ جيقز إخراج زـٚة ادٚل فَِْقات افٍوٚئٜٔ وٓ ادسٚجد، وٓ 

 ادستنٍٔٚت وٓ افىرق: ؾّهٚرف افزـٚة حددهٚ اهلل.

 : مٚ حُؿ ختٚن اإلٕٚث؟69س

إػ ج: دم ادسٖفٜ خالف، وافذي يسجح فديْٚ: أن إمر يرجع 

، وإٓ  ْٝ افىبٔبٜ ادسِّٜ، إن رأت افٍتَٚة حتتٚج إػ رء مـ ذفؽ ؾًِ

 . ْٝ  ترـ

 وختٚن اإلٕٚث ـٚن مقجقًدا دم زمٚن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

 (( حديٞ ضًٔػ.مٜ فِْسٚءرُ ُْ مَ  ،ْٜ فِرجٚلاخلتٚن ُش وحديٞ: ))

 : هؾ جيقز فِقفد افبٚفغ أن يْٚم بجقار أمف ظذ ِسير واحد؟62س

 فٔس فف ذفؽ: ٕن ذفؽ َمدظٚة فِؼ وافٍسٚد.ج: 
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ـٍ  }: ؿٚل تًٚػ: 64س ٚ َأْو َدْي ٍٜ ُيقِِص هِبَ َّٔ ِد َوِص ًْ ـْ َب ]افْسٚء:  {ِم

يـ؟[11 م ظذ افدَّ دَّ ََ  . ؾٓؾ افقصٜٔ ُت

م  دَّ ََ ْيـ ُي ج: َأمْجََع افًِامء ظذ أن )أو( هْٚ ٓ تٍٔد افستٔٛ، وأن افدَّ

 ظذ افقصٜٔ. 

ْٝ هْٚ  م دزيد مـ آظتْٚء: ٕن صٚحٛ افقصٜٔ يستحل أن وُؿدر

يـ.  يتُِؿ ويىٚفٛ، خالف صٚحٛ افدَّ

 : هؾ ظالج اجلروح بٚفًسؾ َُيرم؟65س

 ج:  ٓ َُيرم، وإٕام هق أمر جٚئز.

ٌُْسؾ؟66س  : هؾ جيٛ َؽْسؾ إذن ظْد اف

ٌُْسؾ. ؿ مع شٚئر اجلسد دم اف َّّ  ج: إذن ُتً

ْسح إذن ٓ جي  َّ  ٛ.أمٚ دم افقضقء ؾ
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ؿ وضع احلْٚء فِرجٚل؟67س ُْ  : مٚ ُح

 ج: مٚ مل يُـ هْٚك َتَنبُّف بٚفْسٚء جيقز. 

ًَـ  أمٚ إذا ـٚن دم ذفؽ َتَنبُّف بٚفْسٚء، ؾٚفْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فَ

 ادتنبٓغ مـ افرجٚل بٚفْسٚء، وادُتنبرٓٚت مـ افْسٚء بٚفرجٚل.

ؿ إٕٚصٔد اإلشالمٜٔ؟68س ُْ  : مٚ ُح

 اإلشالمٜٔ دم مْٚشبٚهتٚ ٓ بٖس هبٚ. ج: إٕٚصٔد

: هؾ هَنَك افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ أن يبٔٝ افرجؾ 69س

 وحده بٚفبٔٝ؟

صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ج: احلديٞ افقارد دم هذا مًِقل، وأصِف إٔف 

مٚ دم افقحدة مٚ أظِؿ، مٚ شٚر راـٛ بِٔؾ  قنًِّتَ فق ))ؿٚل: 

 ((. وحده

َبف أحد افرواة أو روا َِ ه بٚدًْك، ؿٚئاًل: )هنك افْبل صذ اهلل ظِٔف َؿ

وشِؿ ظـ افقحدة(، اؿ ؾِّسه بٖن يبٔٝ افرجؾ وحده أو يسٚؾر 
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 وحده.

هذا وممٚ يدل ظذ وهٚئف بًد صذوذ افراوي: أن افْبل صذ اهلل ظِٔف 

 .افِٔٚيل ذوات افًددوشِؿ ـٚن يتًبد دم ؽٚر ِحراء وحده، 

بٜ ففوؿد اظَتزل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ دم مَ   صًٓرا ـٚماًل، بًًٔدا  -ْؼُ

 ظـ ٕسٚئف.

 .ًّٚٔ ًٕٚ ذؿ  ومريؿ إتبذت مـ أهِٓٚ مُٚ

ر دون 71س ـَ ؿ ـتٚبٜ: )أؽِٛ ترـتل فقفدي افذَّ ُْ : مٚ ُح

 اإلٕٚث(؟

ِْؿ، وؿد ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ))اتَقا اهلل  ج: هذا ُط

 واظدفقا بغ أوٓدـؿ((.

دم افدٕٔٚ ُيبؽ اهلل، وازهد ؾٔام دم  :  مٚ صحٜ حديٞ: ))ازهد71س

 أيدي افْٚس ُيبؽ افْٚس((؟

 ج: حديٞ ضًٔػ.
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َىع افَراءة 79س ََ : رجؾ َظىَس دم افهالة أاْٚء ؿراءة افٍٚحتٜ، ؾ

 ومَحِد اهلل، ؾٓؾ ُيُّؾ ؿراءة افٍٚحتٜ؟

 ج: ًٕؿ، ُيُّؾ.

 : مٚ ؿقفُؿ دم حديٞ: ))ٓ وصٜٔ فقارث((؟72س

 امء.ج: ظذ افًّؾ بف ـٚؾٜ افًِ

ي أمر هذا   َؾ افُٚؾٜ ُيَقر َّ وؿد ؿٚل اإلمٚم افنٚؾًل رمحف اهلل: إِنَّ َظ

 احلديٞ. واهلل أظِؿ.

ؿ أخذ ادًُٚفِٟ بٚفَرآن أجًرا؟74س ُْ  : مٚ ُح

 ج: ٓ بٖس أن يٖخذ ادًٚفٟ بٚفَرآن افُريؿ أجًرا.

 : متك يُقن ٕهػ افِٔؾ ذًظٚ؟75س

ؿ اددة افزمْٜٔ مٚ بغ ادٌرب  ّٓٚ ج: َؿسر إػ افٍجر ظذ ااْغ، وَؿسر

.ٍٚٓ َٕهر  و
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 : هؾ صح حديٞ: ))تَِغ ادٔٝ دم ؿزه((؟76س

ا.  ج: ٓ يهح، شْده ضًٔػ جدًّ

ؿ ادْتَبٜ افتل ٓ ترتدي افٍَٚز )اجلقٕتل(؟77س ُْ  : مٚ ُح

ج: أراهٚ تٖاؿ فًدم ارتداء افٍَٚز: ٕن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ 

 ؿٚل: ))ادرأة ظقرة((.

ؾ، ورموٚن افَٚدم 78س ّْ : امرأة أؾىرت رموٚن بسبٛ احَل

 شُسضع ضٍِٓٚ، ؾامذا تًٍؾ دم افهٔٚم؟

 ج: ظِٔٓٚ اإلظٚدة متك تًٚؾٝ.

ؿ افقضقء دم ادرحٚض؟79س ُْ  : مٚ ُح

َٝ بًًٔدا ظـ افْجٚشٚت، جٚز.  ج: إذا ـْ
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َّٞ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظذ اشتخدام ورق 81س : هؾ َح

در فىرد افنٔٚ  ضغ؟افسر

در هذا ٓ أظِؿ أي حديٞ ظـ رشقل اهلل صذ اهلل  ج: ورق افسر

 ظِٔف وشِؿ ُيٞ ؾٔف ظذ اشتًامفف فىرد افنٔٚضغ.

ر: فٔسٝ فف أي ؾؤِٜ دم ضرد اجلـ.   ُأـرر

 : مٚ ـٍٜٔٔ افتّٔؿ؟81س

ج: يُقن افتّٔؿ بضبٜ واحدة فِقجف وافٍُغ، ـام دم حديٞ ظامر 

 بـ يِٚس ريض اهلل ظْف.

ْٜ؟: 89س  هؾ افهقؾٜٔ مـ أهؾ افسُّ

ْٜ دم افبٚب افذي هؿ ؾٔف.  ج: فٔسقا مـ أهؾ افسُّ

 : هؾ مـ ادُّـ أن يتُِؿ اجلـ ظذ فسٚن اإلٕسٚن؟82س

 ج: ؿٚل ؾريؼ مـ افًِامء بجقاز مثؾ هذا.
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اظٚت، دَّ شٖٔيت ظذ افْٚس شْقات َخ : مٚ صحٜ حديٞ: ))84س

ـ ؾٔٓٚ اخلٚئـ، ٗمتَ ق، ويُ ب ؾٔٓٚ افهٚدذَّ َُ ق ؾٔٓٚ افُٚذب، ويُ دَّ َه يُ 

وٜ؟ بِ يْ وَ ؿٔؾ: ومٚ افرُّ  ((وٜبِ يْ وَ ْىؼ ؾٔٓٚ افرُّ ن ؾٔٓٚ إمغ، ويَ قَّ وخُيَ 

 ((؟افرجؾ افتٚؾف يتُِؿ دم أمر افًٚمٜ))ؿٚل: 

 ج: حديٞ مًِقل.

ع فِّٔٝ، أو ِمـ ظالمٚت ُحْسـ 85س ٍَ : هؾ ادقت يقم اجلًّٜ َيْن

 اخلٚمتٜ؟

 ج: احلديٞ افقارد دم ذفؽ ضًٔػ.

ًّْقا زـٚة أمقاهلؿ إٓ ومل يَ : مٚ صحٜ احلديٞ افذي ؾٔف: ))86س

 ...(( احلديٞ.رواىَ ّْ ًقا افَىر مـ افسامء، وفقٓ افبٓٚئؿ مل يُ ِْ مُ 

 ج: حديٞ دم شْده ضًػ.

ًّٔٚ؟87س َِّؼ ادرأة ؽٔٚب  : هؾ يهح أن ُتى

 ج:إذا اشَتّع افَٚيض حلٔثٔٚت افَؤٜ، ؾِف أن َيَيض بٚفىالق.
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 ِغ افَِٛ؟: ـٔػ يَ 89س

 ج: بٚإلـثٚر مـ آشتٌٍٚر.

 وشٗال اهلل أن ُيِغ افَِٛ. 

افِٓؿ إفٔؽ أصُق ضًػ ؿقيت، وؿِٜ : مٚ صحٜ حديٞ: ))91س

ِْل، إػ ُِ ـ تَ حِٔتل، وهقاين ظذ افْٚس، إٔٝ أرحؿ افرامحغ، إػ مَ 

 ف أمري، إن مل تُـ ؽوبٚن ظعَّ ُتَ َِّ ظدو يتجّْٓل أو إػ ؿريٛ مَ 

 ؟( احلديٞ....(ؾال أبٚيل

 ج: شْده ضًٔػ.

ؿ ؿراءة افَرآن ظذ ادٔٝ؟91س ُْ  : مٚ ُح

ج: مل يًٍِٓٚ افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وفق ـٕٚٝ َتِهِف 

.َِٚٓ ًَ ٍَ  ف
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: مٚ صحٜ حديٞ: ))اذـروا افٍٚشؼ بام ؾٔف ـل َُيذره 99س

 افْٚس((؟

 ج: فٔس بحديٞ.

ؿ فًٛ افُقتنْٜٔ؟92س ُْ  : مٚ ُح

ن بًض افًِامء ُيِِحَٓٚ بٚفْرد، وافْبل ج: مُروه ظذ إؿؾ: ٕ

غ يده بَ ـ فًٛ بٚفْردصر، ؾُٖٕام َص مَ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقل: ))

 ((.ْزير ودمفدم حلؿ ِخ 

ؿ تنٌٔؾ برٕٚمٟ: )تسجٔؾ ادُٚدٚت(؟94س ُْ  : مٚ ُح

ج: ٓ بٖس بتنٌٔؾ برٕٚمٟ )تسجٔؾ ادُٚدٚت(، وفُـ َأْخِز 

َٝ شتسجؾ مُٚدتف.  افنخص إذا ـْ

إن اهلل ؿد جتٚوز ظـ أمتل اخلىٖ : مٚ صحٜ حديٞ: ))95س

 ((؟ُرهقا ظِٔفوافْسٔٚن، ومٚ اشتُ 

.ْٜ  ج: ـٖشٕٚٔد ضًٔػ، فُـ فف صقاهد ُأَخر دم افُتٚب وافسُّ
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ٚ }دٚ ؿٚل ادٗمْقن:  َٕ ْٖ َِٕسَْٔٚ َأْو َأْخَى ٚ إِْن  َٕ اِخْذ َٗ َٓ ُت  َْٚ ]افبَرة:  {َربَّ

986]. ُٝ  . ؿٚل اهلل: ؿد َؾًِ

ياَمنِ }وؿٚل تًٚػ:  ٌـّ بِٚإْلِ
ئِ َّ ُبُف ُمْى ِْ ِرَه َوَؿ ـْ ـْ ُأ َّٓ َم  .[116]افْحؾ:  {إِ

: تْهحقين بقضع مٚيل دم أي افبْقك؟ وإذا مل أضًٓٚ دم 96س

 افبْؽ ؾُٔػ أشتثّرهٚ؟

 . ُٝ  ج: فٔس هْٚك بْؽ إشالمل ؾٔام َظِِّ

 بالد. وظـ ـٍٜٔٔ اشتثامرهٚ، ؾٚشٖل افتجٚر إمْٚء، وٓ ختِق مْٓؿ 

ؿ دخقل اخلالء بٚهلٚتػ افذي ظِٔف برٕٚمٟ ؿرآن؟97س ُْ  : مٚ ُح

 ج: ٓ بٖس بدخقل اخلالء بٚهلٚتػ افذي ظِٔف افَرآن.
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 : مٚ حُؿ َذهٚب افبْٚت فِجٚمًٚت ادختِىٜ؟98س

َـّ يًتزفـ بًٔدات ظـ افنبٚب ؾال بٖس بذفؽ: حلٚجٜ  ـُ ج: إذا 

 افْٚس إػ مثؾ ذفؽ دم هذه إزمٚن. 

 حهِٝ ؾتْٜ فِبْٚت، ابتًدن.وإذا 

: هؾ جيقز بٔع أدوات افتجّٔؾ فِْسٚء، وبًوٓـ 99س

 متزجٚت؟

 ج: ًٕؿ، جيقز بٔع أدوات افتجّٔؾ مٚ مل تُـ دم ذاهتٚ حمرمٜ.

ْبسٜ افذي بغ احلٚجبغ؟111س ًَ ؿ إزافٜ صًر اف ُْ  : مٚ ُح

ج: داخِٜ دم افّْص ظْد ظدد ـبر مـ افًِامء، وافْبل صذ اهلل 

ًَـ افْٚمهٜ وادتّْهٜ.ظِٔف و  شِؿ َف
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ؿ حتديد ٕقع اجلْغ؟111س ُْ  : مٚ ُح

َٝ تًتَد أن َمـ  ُٛ  ج: ٓ بٖس بذفؽ، إذا ـْ ُٛ دَـ ينٚء إًٕٚاٚ وهَيَ هَيَ

ـقر هق اهلل ئًَْٚ، وأن مٚ تهًْف إٕام هق مـ بٚب  -دَـ ينٚء افذُّ

 إخذ بٕٚشبٚب ؾَحْسٛ.

ق، تُقين ضٚفَٜ بٚفثالاٜ، :  رجؾ ؿٚل فزوجتف: )ظعَّ افىال119س

ِٝ افزوجٜ،  ِ ًَ وتبَل حُمرمٜ ظعَّ ـٖمل وأختل، إذا ؾًِتل ـذا!!( وَؾ

ؿ؟ ُْ  ؾام احُل

 ج: ؿٚل افنٔخ فِسٚئؾ: هؾ حتِػ بٚهلل إٔؽ مٚ أردت افىالق؟

 ؿٚل: ًٕؿ. 

 ؾَٚل فف افنٔخ: ظِٔؽ ـٍٚرة يّغ، وـٍٚرة طِٓٚر.

 وُأبسّؾ؟: ظْد ؿراءة افَرآن افُريؿ هؾ َأتًقذ 112س

 . ْذ وَشؿر َٝ دم بدايٜ افسقرة، ؾَتًقَّ  ج: إذا ـْ

ْذ واؿرأ. َٝ شتبدأ مـ مْتهػ افسقرة، ؾَتًقَّ  وإذا ـْ
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ْحؾ ُشْٜ ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ؟ 114س ُُ  : هؾ اف

ج: مل أؿػ ظذ ٕص اٚبٝ بذفؽ: ؾٕٚحٚديٞ افتل ؾٔٓٚ أن افْبل 

 بٝ. ٓ َتث -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـٚن يُتحؾ

 هذا مـ ؽر حتريؿ فُِحؾ ـام هق مًِقم.

ؿ إتٔٚن ادرأة دم ُدُبرهٚ؟115س ُْ  : مٚ ُح

 ج: إتٔٚن ادرأة دم ُدُبرهٚ حرام وـبرة مـ افُبٚئر.

قن، وٓ ؿُ رْ هؿ افذيـ ٓ يَ : مٚ صحٜ احلديٞ افذي ؾٔف: ))116س

 ((؟ؿقن، وٓ يتىرون، وظذ رهبؿ يتقـِقنَس ْس يَ 

قن(صٚذة، ُأِخذْت ظذ اإلمٚم مسِؿ، رواهٚ ظـ  ج: فٍيٜ : )ٓ َيْرؿُ 

 شًٔد بـ مْهقر. وافهقاب: )ٓ َيْسَسؿقن(.

ؿ افنخص افذي يتزوج بدون إخبٚر افزوجٜ 117س ُْ : مٚ ُح

 إوػ؟

 ج: هق صخص ؽنٚش، وافزواج صحٔح.
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: مٚ صحٜ احلديٞ افذي ؾٔف: أن هْٚك دم آِخر افزمٚن َمـ 118س

َُّٔسخقن إػ ؿردة وخْٚزي  ر؟ش

د بف. ْٓ ْف بًض افًِامء، وإٔٚ بًٌٔد َظ  ج:َحسَّ

ؿ تٖجر افذهٛ؟119س ُْ  : مٚ ُح

 ج: دظْل أراجع ادسٖفٜ.

 : هؾ هْٚك إيثٚر دم افىٚظٜ؟111س

 ج: هْٚك أبقاب مـ أبقاب افتٖدب تثٚب ظذ أدبؽ ؾٔٓٚ إن صٚء اهلل.

َٝ دم افهػ إول، وجٚء رجؾ ـبر   َٝ مبًُرا ودخِ ـٖن تُقن أتٔ

َٝ ظـ حَؽ فف، وإٔٝ َتًِؿ أجر  أو ظذ ظِؿ وؾوؾ، ؾتْٚزف

 افهػ إول.

ٚ مـ افهػ إول   وهْٚك حديٞ ٕيُب بـ ـًٛ إٔف جذب صٚبًّ

وصذ مُٕٚف، ؾْير إفٔف افنٚب مٌوًبٚ، ؾَٚل فف ُأيب: يٚ بـ أخل، إٕف 

َٔف دم افهالة. ِ َٕ د افْبل إفْٔٚ أن  ْٓ  َظ
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َٝ ذفؽ رؽبٜ دم إجر، ؾِؽ إجر   إن صٚء اهلل.ؾ٘ذا ؾًِ

َجر ادرء ظذ تًِؿ افَراءة وافُتٚبٜ؟111س ْٗ  : هؾ ُي

َٝ تتًِؿ ـل َتًرف أمر اهلل وأمر  ج: ظذ َحَسٛ ٕٔتؽ، إذا ـْ

َدع أيًوٚ دم دٕٔٚك...إػ ؽر ذفؽ، ؾٖٕٝ مثٚب.  رشقفف، وـل ٓ خُتْ

ه أن يتّثؾ افْٚس فف ؿًٔٚمٚ، 119س : مٚ صحٜ حديٞ: ))َمـ َِسَّ

 ـ افْٚر((؟ؾِٔتبقأ مًَده م

ٌٞ حسـ اإلشْٚد.  ج: حدي

 : مٚ آِخر وؿٝ صالة افًنٚء؟112س

ج: أختٚر ؿقل افًِامء افَٚئِغ بٖن وؿتٓٚ يّتد إػ افٍجر: فَقل 

افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ))فٔس دم افْقم تٍريط، إٕام افتٍريط ظذ 

 َمـ مل ُيهؾر افهالة حتك يٖيت وؿٝ افهالة إخرى((.

 فٍجر، ؾ٘ن وؿتف يْتٓل بىِقع افنّس.وهذا بٚشتثْٚء ا
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ًَد حٚئاًل ظْد افقضقء؟114س  : هؾ َوْضع افُريؿ ُي

ج: ٓ، وؿد ـٚن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َفبَّد صًر رأشف، ومع 

 ذفؽ ـٚن يتقضٖ.

ومًْك )َفبَّد صًر رأشف( أي إٔف ضؿ بًوف إػ بًض بقء يَٚل فف: 

ّر بًد ذفؽ إػ افًٚذ ( مثؾ افهّغ وذفؽ دم حجف، واشتافِبٚد)

 مـ ذي احلجٜ، َيتقضٖ وَيّسح ظذ رأشف ظذ هذا افْحق.

: هؾ هْٚك حديٞ ؾٔام مًْٚه: ))خر أمتل دم اددن ٓ دم 115س

 افريػ((؟

 ج: فٔس هْٚك حديٞ ـذفؽ.

ؿ فبس افبْىٚل ادّزق وادرؿع فِنبٚب؟116س ُْ  : مٚ ُح

ِردون أهؾ ج: هذا ظالمٜ ؾسؼ، وهذا شبٔؾ افٍسٚق افذيـ ُيَ

 افٍُر، وفٔس َاؿَّ صخص ظٚؿؾ يٖيت ببْٚضٔؾ مَىًٜ ويِبسٓٚ!!
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 : هؾ صالة افوحك َتًدل ؿٔٚم افِٔؾ؟117س

 ج: ٓ، ؿٔٚم افِٔؾ أؾوؾ بال ريٛ.

ؿ صٔٚم َمـ دخؾ جقؾف مٚء بدون ؿهد؟118س ُْ  : مٚ ُح

 ج: صقمف صحٔح.

َِام119س ؿ أخذ ادٚل مـ أيب افذي َُيهؾ ظِٔف مـ اف ُْ  ر؟: مٚ ُح

ج: اتِؼ هذا ادٚل، وٓ تٖـؾ إٓ مـ احلالل افىٔٛ، وتَْٚه مع وافدك 

 ظـ ادُْر.

ؿ أخذ إجر ظذ ؿراءة وتًِٔؿ افَرآن؟191س ُْ  : مٚ ُح

ج: َأْخذ إجر ظذ تًِٔؿ افَرآن ٓ بٖس بف، ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل 

 ظِٔف وشِؿ: ))إن أحؼ مٚ أخذتؿ ظِٔف أجًرا ـتٚب اهلل((.
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 ٚ صحٜ حديٞ: ))أبٌض احلالل إػ اهلل افىالق((؟: م191س

ٌٞ ضًٔػ اإلشْٚد.  ج: حدي

ؿ افٌْٚء؟199س ُْ  : مٚ ُح

ج: افٌْٚء ادهحقب بٚدقشَٔك، ادقشَٔك حرام، وافٌْٚء افذي 

 -أفٍٚطف ؿبٔحٜ، تثر افُٚمـ وهتٟٔ ظذ افٍقاحش وادُْرات

 حرام: ؾٚهلل ٓ ُيٛ افٍسٚد.

شَٔك ودم إمٚــ افىٔبٜ وإوؿٚت افىٔبٜ أمٚ افٌْٚء ادجرد ظـ ادق 

 وادْٚشبٚت افىٔبٜ، وـِامتف ضٔبٜ: ؾال بٖس بذفؽ.

 ــ: أتُٕٔٚؿ أتْٔٚـؿ ؾحٕٔٚٚ وحٔٚـؿ  

 وفقٓ احلبٜ افسقداء مٚ حِٝ بقاديُؿ                                     

 وــ: افِٓؿ فقٓ إٔٝ مٚ اهتديْٚ  

 وٓ َتهدؿْٚ وٓ صِْٔٚ                                                      



 

 
45 

ـْ شُْٜٔ ظِْٔٚ            ؾٖٕزف

 وَابرٝ إؿدام إن ٓؿْٔٚ                                                        

 : هؾ جيٛ مسح افرأس ـِف دم افقضقء؟192س

ؿْ َواْمَسُحقا بُِرءُ }ج: أختٚر رأي افًِامء افَٚئِغ بٖن ؿقفف:  ُُ  {وِش

 : إن افبٚء فِتبًٔض.[6]ادٚئدة: 

ْٜ: أن مَتر بٔديؽ مـ أول افرأس إػ   ْٜ بؾ افسُّ فُـ إؿرب إػ افسُّ

ؿ ـؾ افرأس، وإٕام أؽِبف. ّر  آخره وَترجع. وفُـ هذا أيًوٚ فـ ُيً

 فُـ إن اجتزأ ببًوف ؾال بٖس.

ؿ َمـ خَيرج دم مَحَالت تْئػ فَِّٚبر مـ افسر 194س ُْ حر : مٚ ُح

 وإظامل؟

ج: هذا صْٔع ؽريٛ مٚ ظٓدٕٚه مـ ؿبؾ، اضبىقا ادَٚبر أؾوؾ مـ 

 أن تُنٍقا شقءات ادقتك.
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ؾ 195س ُٝ مـ جدل افُثر دم حديٞ: ))َمـ َؽسَّ ب ًِ : َت

ٓؿ أن ـؾ افًِامء يَقفقن: واؽتسؾ...(( احلديٞ. وُحجت

 ؾام ؿقفُؿ؟ )صحٔح(!

وؽريٛ، وخُمٚفِػ ج: فٔس ـؾ افًِامء يهححقٕف، ؾٚدتـ مُْر 

 فألشٕٚٔد افثقابٝ ـٚجلبٚل، أن اخلىقة حتط خىٔئٜ وترؾع درجٜ،

ـ ظالمٚت افقضع ِّ ـام  -أمٚ اخلىقة بٖجر َشْٜ صٔٚمٓٚ وؿٔٚمٓٚ، ؾ

ا.  -َيذـر ظِامؤٕٚ وأئّتْٚ ا مَٚبؾ افًّؾ افٔسر جدًّ  إجر افُبر جدًّ

ََؾ إػ دار افبَٚء( أو )إػ رمح196س  ٜ اهلل(؟: هؾ جيقز ؿقل: )إت

ًٓ ؾال بٖس.  ج: إذا ـٚن تٍٚؤ

 : ـٔػ َأرؿل زوجتل ِمـ ِشحر افتهٍٔح؟197س

 ج: ارِق زوجتؽ بٚدًقذتغ مع )ؿؾ هق اهلل أحد(.
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َٝ مـ جسدهٚ   -واتٍؾ دم يديؽ وامسح هلٚ رأشٓٚ ومٚ اشتىً

 االث مرات.

وفٔس هْٚك ِشحر اشّف تهٍٔح أو تهٍر أو شٍع أو ظِقي، ؾُؾ 

 حٚت ادخرؾغ.هذا مـ اصىال

 : امرأة صِٝ بْسٍٚء إمٚمٜ، وـٕٚٝ حٚئًوٚ وهل ٕٚشٜٔ؟198س

 ج: صالهتٚ بٚضِٜ، وصالهتؿ صحٔحٜ.

ـٚفنخص ادُْحِدث افذي يهع بٚفْٚس وهق حُمِْدث، وافْبل صذ  

ؾ٘ن أصٚبقا ؾُِؿ، وإن أخىئقا ؾُِؿ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل: ))

 ((.وظِٔٓؿ

 م إيٚم متتٚفٜٔ؟: هؾ جيٛ دم ـٍٚرة افّٔغ ص199ٚٔس

ـْ مَلْ جَيِْد  }ج: ٓ جيٛ افتتٚبع دم ـٍٚرة افّٔغ: ٕن اهلل ؿٚل:  َّ َؾ

ٚمٍ   َأيَّ
ِٜ َُٔٚم َااَلَا  ومل يَؾ: متتٚبًٚت. [89]ادٚئدة:  {َؾِه
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 : مٚ افرأي دم بْٚء ادَٚبر أـثر مـ ضٚبؼ؟ 121س

 ج: ٓ جيقز إٓ ظْد افضورات افَهقى.

ألن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل فًع: أمٚ وجف ظدم اجلقاز، ؾ

يَتف((. ًؾٚ إٓ َشقَّ  ))ٓ َتَدْع ؿًزا ُمْؼِ

َدرهٚ. ََ ر ب دَّ ََ  فُـ افضورات ُت

 : هؾ جيقز تٌٔر افْٜٔ بًد إتٓٚء افًّؾ؟121س

 ج: ٓ: ؾٚفًّؾ ؿد إَٙ.

  ُٝ ُٝ بّبِغ مـ ادٚل ظذ إٔف صدؿٜ، وبًد مٚ تهدؿ ؾّثاًل: تهدؿ

: )أحسبف ُٝ مـ زـٚة ادٚل( ٓ، وٓبد دم هذه ادسٖفٜ مـ  ؿِ

 افتٍهٔؾ. 
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 : هؾ جتقز إؿٚمٜ افهالة بهٌٜٔ إذان؟129س

ج: جتقز، فُـ إَْوَػ وإََشـ وإتبع أن تَٔؿ افهالة ـام ـٚن 

ِرد اإلؿٚمٜ. ٍْ ، أن ُيَثْرل إذان وُي ًٓ  افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يٖمر بال

َره رد اف122س ُْ  ىرٔٛ وافِبـ؟: هؾ ُي

هـ ـ أي: افىرٔٛ ـ وافِبـ  ج: احلديٞ افقارد: ))االاٜ ٓ ُتَرد: افدُّ

 وافقشٚئد(( حديٞ ضًٔػ.

فُـ هْٚك حديٞ دم افبٚب، وهق: ))َمـ ُظِرض ظِٔف رُيٚن ؾال 

ٔرٛ افريح((. ؾ َض َّ  َيُرده: ؾٕ٘ف خٍٔػ ادَْح

 : ؿٚل افزوج فزوجتف: )إن أردِت افًّؾ، ؾَبؾ أن تًّع124س

 جيٛ ظعَّ أن أزيِِؽ مـ اشّل(( وهل مل تًّؾ؟

 ج: ٓ رء دم هذا افُالم، وٓ يَع هبذا ضالق.

حف، 125س ًرػ حديًثٚ، ومْٓؿ َمـ ُيهحر : أهؾ افًِؿ مْٓؿ َمـ ُيَو

 ؾزأي َمـ ٕٖخذ؟



 

 
52 

ج: خذ برأي إظِؿ، وإوفقن بال صؽ إظِؿ: ـٚفبخٚري، 

َمًغ... وؽر هٗٓء، هؿ  ومسِؿ، وأمحد، وظع بـ ادَديْل، وابـ

 إظِؿ. 

 وظِامء افًِؾ أدق وأتَـ بال ريٛ دم اجلِّٜ.

 وأيًوٚ: احَتْط فديْؽ ظذ أي حٚل. 

 : هؾ جتقز افهالة وراء ؾٚشد، َينٓد افْٚس فف بٍسٚده؟126س

 ج: افهالة صحٔحٜ، وإاّف ظذ ٍٕسف.

ـٚن وإذا ـْٝ خمتًٚرا ؾال ُتَهؾر إٓ خِػ افهٚحلغ. أظْل: إذا  

 ب٘مُٕٚؽ أن تهع خِػ ؽره، ؾَهؾر خِػ ؽره أؾوؾ فؽ.

: مٚ صحٜ حديٞ: ))افسٚـٝ ظـ احلؼ صٔىٚن 127س

 أخرس((؟

َِؿ فف شْد ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ. ًْ  ج: حديٞ ٓ ُي
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ر؟128س ْٓ  : مٚ أظذ ادَ

َـّ }ج: فٔس هْٚك حد ٕظذ ادٓر، بؾ اهلل ؿٚل:  ُْٔتْؿ إِْحَداُه َوآَت

 .[91]افْسٚء:  {َْْىًٚراؿِ 

ِٜ دون ؿبض؟129س ّْ ًُ ؿ ادتٚجرة دم اف ُْ  : مٚ ُح

 ج: ٓ جيقز: ٕن افًِّٜ ٓبد أن يُقن بًٔٓٚ يًدا بٔد.

 : هؾ هْٚك أحٚديٞ ؽر صحٔحٜ دم ))افهحٔحغ((؟141س

ََدة، فُـ ِٕسبتٓٚ ضًٍٜٔ  ج: ًٕؿ، وهل أحٚديٞ ؿِِٜٔ ُمْت

بًض أهؾ افًِؿ: ـٚإلمٚم  %( ومًروؾٜ، ؿد إتَده9ٚ%( أو )1) 

 افدارؿىْل وؽره.

ُّٛ إػ اهلل((؟141س  : مٚ صحٜ حديٞ: ))ؿراءة شقرة افٍِؼ َأَح

 ج: ٓ َيثبٝ وٓ َيثبٝ.

حقن مـ أؿقال افًِامء دم حديٞ: ))افٌالم 149س : مٚذا ُترجر

 ُمرهَتـ بًََٔتف((؟
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افذي أختٚره مـ إؿقال: حمبقس ظـ  -واهلل أظِؿ -ج: ادٍٓقم

ََِٔحؼ بف، ؾ٘ذا ُظؼ ظْف أتٚه هذا اخلر، مٚ اخلر؟ اهلل خر  ـٚن ش

 أظِؿ.

ؾ٘ن ؿٚل ؿٚئؾ: مٚ افَقل دم أن مًْك )ُمرهَتـ( أي: حمجقب ظـ 

 افنٍٚظٜ؟

ِسؽ وـُٕ َٕقل: ٓ ٕستىٔع أن َٕىع بقء مـ ذفؽ، و سُٝ ٕـّْ

 حٔٞ شُٝ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

ظٚء اخلروج مـ ادسجد: : مٚ صحٜ احلديٞ افذي ؾٔف د142س

 ))افِٓؿ اظهّْل مـ افنٔىٚن افرجٔؿ((؟

 ج: شْده ضًٔػ.

: هؾ أختٚر اهلجرة إػ بال افٌرب فىِٛ افرزق؟ أم ُأـّؾ 144س

ًبٜ فٔس هلٚ آؾٚق مْٜٓٔ دم بِدي  دراشٜ افؼيًٜ، مع افًِؿ بٖن افنُّ

 )ادٌرب(؟
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َٝ تتًِؿ هلل، وظْدك مٚ ئٍُؽ مـ مٗن افدٕٔٚ،  ؾبَٚؤك ج: إذا ـْ

 أؾوؾ.

د يدك فِْٚس،   ُّ أمٚ إذا مل يُـ ظْدك مٚ ئٍُؽ مـ مٗن افدٕٔٚ وشَت

وَاؿ مُٚن آمـ تٖمـ ظِٔف دم ديْؽ ودٕٔٚك، تَٔؿ ؾٔف ديْؽ وتًّؾ 

: ؾال بٖس بذفؽ. ًٓ  ظّاًل حال

 : تَقل إخٝ: مٚذا أؾًؾ دم زمٚن افٍتـ؟145س

ر مْٓٚ ومٚ َبىَ  َٓ  ـ.ج: تتًقذيـ  بٚهلل مـ افٍتـ، مٚ َط

وأيًوٚ: تبتًديـ ظـ مقاضْٓٚ، ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

قن َخْرَ مٚل ادسِؿ َؽٌَْؿ َيْتَبُع هبٚ َص )) ُُ ػ اجلبٚل ًَ يقصؽ أن َي

 ((.ومقاؿع افَىر، يٍر بديْف مـ افٍتـ

ٛ افٍتـ، إن ْر ـ ُج إن افسًٔد دَ وؿٚل ظِٔف افهالة وافسالم: ))

ع ـ ابتُ ٛ افٍتـ، ودَ ْر ـ ُج إن افسًٔد دَ ٛ افٍتـ، ْر ـ ُج افسًٔد دَ 

 ((. أي: ؾًْٓٔئٚ فف.ؾقاًهٚ ،ؾهز
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رر افٍتْٜ ويزيِٓٚ ؾٓذا أؾوؾ.  ٌَ  ؾ٘ن اشتىٚع ادرء أن ُي

 مٚ اشتىًٝ ذفؽ، ؾٚبتًد ظـ مقاضْٓٚ ُيٍيؽ اهلل.

: ظْدٕٚ إمٚم ادسجد، إذا إتٓك مـ افدرس يَقل: )افٍٚحتٜ 146س

ؿ ذفؽ؟فرشقل اهلل صذ اهلل ظِ ُْ  ٔف وشِؿ( ؾام ُح

 ج: مل َيِرد ِمثؾ هذا ظـ صحٚبٜ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ،

 وهؿ خٌر ِمـ إمٚم مسجدـؿ.

َىك زـٚة ادٚل فهْدوق افتزظٚت دم 147س ًْ : هؾ جيقز أن ُت

 ادسٚجد؟

َىك إٓ إذا ـٚن مُتقًبٚ ظذ افهْدوق: )زـٚة مٚل(. ًْ  ج: ٓ ُت

ة ادٚل ٓ جتقز إلصالح ادسٚجد، وٓ أمٚ إلصالح ادسجد ؾزـٚ 

فِىرق وٓ فِّستنٍٔٚت، وٓ فَِْقات افٍوٚئٜٔ وٓ فُِتٛ... 

 وٓ فْحق ذفؽ.



 

 
55 

ٚ  }إٕام ؿٚل تًٚػ:  َٓ ْٔ َِ ِٚمَِِغ َظ ًَ َراِء َوادََْسٚـِِغ َواْف ََ ٍُ ِْ َدَؿُٚت فِ اَم افهَّ َّٕ إِ

ٚ ٌَ َؿِٚب َواْف ْؿ َودِم افرر ُِقهُبُ ِٜ ُؿ ٍَ فَّ َٗ بِِٔؾ َوادُْ ـِ افسَّ ِرِمَغ َودِم َشبِِٔؾ اهللَِّ َواْب

ـَ اهللَِّ َواهللَُّ َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ  ًٜ ِم  .[61]افتقبٜ:  {َؾِريَو

 )دم شبٔؾ اهلل( أي: اجلٓٚد وتقابًف، ظْد مجٓقر افًِامء.

: هؾ جيقز فِزوج أن يقصؾ أوٓده وزوجتف فإلشُْدريٜ 148س

ؿ إػ افَٚهرة مرة مثاًل، ويسـٓؿ هْٚك، اؿ يرجع ٓصىحٚهب

 أخرى؟

 وإن ـٚن جٚئًزا ؾام افدفٔؾ ظذ اجلقاز؟ 

 ج: هذا جٚئز إن صٚء اهلل مٚ دامقا دم مٖمـ.

ْٜ؟149س  : مٚ حُؿ امتٓٚن افرؿٜٔ، مع افًِؿ بٖن افراؿل َيتَّبِع افسُّ

ًّٔٚ اصتٓر بٚمتٓٚن افرؿٜٔ ـّْٜٓ، إٕام حهِٝ  ج: مٚ وجدُت صحٚب

 ؿك افِديغ. واهلل أظِؿ.حٚٓت ظقارض: ـحديٞ افذي ر
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: هؾ جيقز ادسح ظذ اخلٍغ افِذيـ مـ منّع بالشتٔؽ، 151س

ًّٔٚ؟   وفٔس ِجًِدا أصِ

 ج: جيقز.

 : مٚ صحٜ حديٞ: ))مك حرشٓٚ اهلل((؟151س

 ج: ٓ َيثبٝ هذا.

: مٚ صحٜ حديٞ: ))مك ـْٕٜٚ اهلل دم أرضف، َمـ أرادهٚ 159س

 بسقء َؿَهّف اهلل((؟

 ج: فٔس بحديٞ.

اجلْٜ االث مرات،  ل اهلل: مٚ صحٜ حديٞ: ))َمـ ش152ٖس

 ؿٚفٝ اجلْٜ: افِٓؿ َأْدِخِف إيٚي((؟

 ج: أحتٚج مراجًتف مـ ٕٚحٜٔ افًِؾ.
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: ؿٚل افرجؾ فزوجتف: )ٓ أريدِك، ٓ أريدِك( ؾٓؾ حُتَسٛ 154س

 تىَِٜٔ؟

 ج: ٓ يَع بذفؽ ضالق.

ًّٔٚ دون ح155ٛس  ديْف؟ : هؾ جيقز أن ُأحٛ افُٚؾر حبًّٚ ِجبِ

ج: ًٕؿ، ؾٔجقز فِّسِؿ أن يتزوج ٕكإٜٔ، ؾ٘ذا ـٕٚٝ مجِٜٔ 

وصٚحبٜ دم خٍٔػ وحسْٜ افتبًؾ وـالمٓٚ ضٔٛ، أحببَتٓٚ حبًّٚ 

 .ًّٚٔ  ِجبِ

فُـ ومع ذفؽ إٔٝ َتُره ديْٓٚ افتل هل ظِٔف أصد افُراهٜٔ، َتُره 

 أن تَقل: )ادسٔح هق اهلل( أصد افُراهٜٔ.

 ٛ افؼظل.ؾٚحلٛ اجِلبع خيتِػ ظـ احل 

 ٓظٛ ـرة ضٚئرة حمسف حالل؟ أجر: هؾ 156س

 ج:ؽره أؾوؾ مْف، وٓ ٕستىٔع أن ٍٕتل ؾٔف بٚفتحريؿ.
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 : مٚ حُؿ فُبْس افدبِٜ فِخٚضٛ؟157س

ج: افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مل يُـ ٓبًسٚ تسع دبؾ، دبِٜ مُتقًبٚ 

 ظِٔٓٚ )ظٚئنٜ بْٝ أيب بُر(، ودبِٜ مُتقًبٚ ظِٔٓٚ )حٍهٜ بْٝ

 ظّر(. مٚ ُوِجد ذفؽ.

ومل تُـ افدبِٜ ذًظٚ فِخىقبٜ دم زمـ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ،  

وـذا مل تُـ دم يد ظٚئنٜ دبِٜ مُتقب ظِٔٓٚ )حمّد رشقل اهلل( أو 

 )حمّد بـ ظبد اهلل(.

 : هؾ جيقز فِّرأة ؿراءة افَرآن وهل ظذ ؽر ضٓٚرة؟158س

ٓق أحسـ: خروًجٚ مـ ج: ًٕؿ، جيقز هلٚ ذفؽ. وإن مستف بحٚئؾ ؾ

 اخلالف.

 : هؾ جيقز زيٚرة ادرأة احلٚئض فَِبقر؟159س

 ج: ًٕؿ، جتقز زيٚرة ادرأة احلٚئض فَِبقر، وٓ دفٔؾ َيّْع مـ ذفؽ.

 أمٚ أصؾ زيٚرة افْسٚء فَِبقر، ؾَد تُِّْٚ ظِٔف بام ؾٔف ـٍٚيٜ. 
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 : هؾ مٚت ظّر بـ ظبد افًزيز مسّقًمٚ؟161س

ؽ، ومٚ رأيٝ هذه افقاؿًٜ، وٓ بٌِتْل ج: ٓ أظِؿ صًٔئٚ مـ ذف

 بٚفتقاتر، وؿد إتٓٝ هذه إمقر مْذ زمـ، اهلل أظِؿ ـٔػ مٚت.

: مٚ صحٜ حديٞ: ))يٚ ظع، ٓ َتَْْؿ ؿبؾ أن تًٍؾ مخسٜ 161س

 أصٔٚء: ؿراءة افَرآن ـِف...(( إػ آِخر احلديٞ؟

ٌٞ ضًٔػ اإلشْٚد.  ج: حدي

ـرؾ وافد169س ه دم إمتٚم ظَد : ـٔػ فنخص مٌسب أن ُيق

 زواجف؟

 ج: بٚهلٚتػ، أو بقأَٜ رشّٜٔ مـ افسٍٚرة.

ْٜ؟162س  : هؾ جيقز ختؿ افهالة فُـ بًد صالة افسُّ

 ج: جيقز، فُـ خالف إَْوَػ.
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ر 164س دَّ ََ : بٚفْسبٜ فْهٚب افزـٚة هْٚك ظِامء اَٚت يَقفقن:  )ُي

ر بٚفذهٛ(، ؾٓؾ يٖاؿ َمـ دَّ ََ اختٚر  بٚفٍوٜ(، وآَخرون يَقفقن: )ُي

 مٚ ؾٔف مهِحتف؟

 ج: ٓ يٖاؿ.

 : هؾ جيقز ذـر اهلل أاْٚء تهٍح اإلٕسٕٝ؟165س

 ج: جيقز.

 : هؾ جتقز ؿراءة افَرآن ظْد ادَٚبر أاْٚء افدؾـ؟166س

 ج: مل يًٍِٓٚ افْبل ظِٔف افهالة وافسالم.

 : صخص هرب مـ أجؾ احلٟ، ؾٓؾ يهح حجف؟167س

َٝ أرـٕٚف.  ج: احلٟ يهح إذا أدي

ُِّؼ هلٚ بهحٜ احلٟ مـ وتبَك   مسٖفٜ خُمَٚفٍٜ ويل إمر، ؾال َتً

 بىالٕف.
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ؿ افسالم ظذ ـبٚر افسـ؟168س ُْ  : مٚ ُح

َٝ َتَهد ادهٚؾحٜ ؾال  ِرؿ ظذ افُبر وافهٌر، فُـ إن ـْ ج: َش

َٝ رجاًل.  تهٚؾح افْسٚء إن ـْ

: شجدُت فِسٓق بًد افتنٓد وؿبؾ افتسِٔؿ، ؾٓؾ أظٔد 169س

 ؟افتنٓد مرة أخرى

 ج: ٓ.

: َوجدُت دم هٚتٍل رصًٔدا، ومل تِٖت رشٚفٜ ومل َأظرف َمـ 171س

فف، ؾامذا أصْع؟  َحقَّ

ِف، وإذا ـِّؽ صخص ؾُردَّ  ِّ
ًْ ج: ِرْزق شٚؿف اهلل إفٔؽ، اشَت

 افرصٔد إفٔف.

: هؾ افتّقر افتل ُتبٚع دم ادحالت َيْهُدق ظِٔٓٚ حديٞ 171س

َح بسبع مترات...(( افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ))َمـ َتَهبَّ 

 احلديٞ؟
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َّٔدة مـ متر افًٚفٜٔ، أي:  َّٔدة، ادَُ ََِٜ، وروايٜ ُمَ ج: وردت روايٜ ُمْى

متر ادديْٜ، وافًّؾ هبٚ أحقط، وإن مل جتد ؾٚظّؾ بٕٚخرى. واهلل 

 خر حٚؾًيٚ وهق أرحؿ افرامحغ.

 : مٚ هل ـٍٚرة زٕك افًغ؟179س

 ج: آشتٌٍٚر.

 َيُسبقن ادنٚيخ؟ : ٕرجق ٕهٔحٜ فِذيـ172س

 ج: ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ))ِشبٚب ادسِؿ ؾسقق((.

: مٚ صحٜ حديٞ: ))اظّؾ فدٕٔٚك ـٖٕؽ تًٔش أبًدا، 174س

 واظّؾ ٔخرتؽ ـٖٕؽ متقت ؽًدا((؟

 ج: حديٞ ضًٔػ.

ُِّؿ ادَٚمٚت افهقتٜٔ فتحسغ افهقت 175س ًَ : هؾ جيقز َت

 بٚفَراءة؟

َؿ ذفؽ. ج: مل َيِرد أن افْبل َِّ ًَ  صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َت
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ؿ ُفْبس افؼاب اخلٍٔػ أاْٚء افهالة؟176س ُْ  : َتسٖل: مٚ ُح

 ج: افهالة صحٔحٜ.

: مٚ صحٜ حديٞ: ))َحٚؾِيقا ظذ افهِقات، وافهالة 177س

 افقشىك، صالة افًك((؟

 ج: زيٚدة )صالة افًك( ؾٔٓٚ صذوذ.

ْتِحر؟178س ُّ  : هؾ جيقز آشتٌٍٚر فِ

تحٚر ـبرة مـ افُبٚئر افًئّٜ، فُـ ؾٚظِف داخؾ حتٝ ؿقل ج: إٓ

ـْ َيَنُٚء }اهلل تًٚػ:  َِ ُر َمٚ ُدوَن َذفَِؽ د ٍِ ٌْ َك بِِف َوَي ُر َأْن ُيْؼَ ٍِ ٌْ َٓ َي إِنَّ اهللََّ 

 .[48]افْسٚء:  {

ؿ افتقبٜ مع اشتّرار افذٕٛ؟179س ُْ  : مٚ ُح

ر دم آشتٌٍٚر. ِّ ر دم افتقبٜ، واشَت ِّ  ج: اشَت
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 : مٚ صحٜ حديٞ: ))اجلْٜ حتٝ أؿدام إمٓٚت((؟181س

 ج: ٓ يهح.

 : مٚ صحٜ حديٞ ؿراءة )شقرة افُٓػ( يقم اجلًّٜ؟181س

 ج: ذاك مقؿقف ظذ أيب شًٔد اخُلْدري.

 : هؾ افُِٛ ٕجس؟189س

ٚ ؾٚؽسِف. ًٕ  ج: فًٚبف ٕجس، وإذا اشتقضٖ مُٚ

ؿ اختٚذ مُٚن دم ادسجد فِهالة ؾٔف ب182س ُْ  ٚشتّرار؟: مٚ ُح

 .ج: ٓ مٕٚع مـ ذفؽ

أمٚ احلديٞ افذي ؾٔف )هَنَك أن َيتقضَّـ افنخص دم ادسجد َتقضُّـ  

 افبًر( ؾال يهح.

َيٜ دم وؿتْٚ احلٚيل؟184س  : مٚ مَٚدير افدر
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ج: افديٜ دم وؿتْٚ احلٚيل دم بالدٕٚ مك ُمَِٚربٜ فِتل ؿٙ هبٚ أمر 

ر افديٜ بٚفٍوٜ بام ادٗمْغ ظّر، ؾًّر دٚ اتسًٝ افٍتقحٚت ؿَ  دَّ

 يَٚرب  أن شتٜ واالاغ وٕهػ ـِٔق جراًمٚ ؾوٜ.

َّٛ افديـ َيٌتسؾ؟185س  : هؾ َمـ َش

َّٛ افديـ َيٍُر، وظِٔف أن َينٓد َأْن ٓ إفف إٓ اهلل وأن  ج: َمـ َش

ٌُسؾ بالزم.  حمًّدا رشقل اهلل. وفٔس اف

ؿ اإلشبٚل؟186س ُْ  : مٚ ُح

ؾ ج: افقظٔد افنديد جٚء دم افذ َّ َٔالء، وظِٔف ُُيْ ي جَيُر اقبف ُخ

ادىِؼ افذي جٚء دم حديٞ: ))االاٜ ٓ يُِّٓؿ اهلل يقم افَٔٚمٜ، 

وٓ َيْير إفٔٓؿ، وٓ يزـٔٓؿ، وهلؿ ظذاب أفٔؿ: ادُْسبِؾ...(( 

َّٔد. واهلل أظِؿ. ؾ ظذ ادَُ َّ  احلديٞ. هذا ُُيْ
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ؿ أظٔٚد افزواج؟187س ُْ  : مٚ ُح

ادرأة وَزْوجٓٚ يهًْٚن ظًٔدا، مٚ هذا ج: تِؽ بدظٜ مستحداٜ، 

 افًٔد؟ يَقفقن: )ظٔد افزواج( مٚ دم ديْْٚ ظٔد اشّف )ظٔد افزواج(.

ؿ أظٔٚد ادٔالد؟188س ُْ  : مٚ ُح

 ج: أظٔٚد ادٔالد بدظٜ، دخِٜٔ ظذ افؼيًٜ.

 ؾِؿ َيِرد آحتٍٚل بٖظٔٚد مٔالد إضٍٚل: ؾتِؽ أمقر حُمَْداٜ.

 ٝ ومٚفؽ ٕبٔؽ((؟: مٚ صحٜ حديٞ: ))أ189ٕس

ج: أشٕٚٔده ٓ ختِق مـ مَٚل. وافْهقص وافَقاظد افثقابٝ 

 ختٚفٍف.

ؾر  } وؿد اشتدل اإلمٚم افنٚؾًل ظذ وهٚئف بٖن اهلل ؿٚل:  ُُ ََبَقْيِف فِ ِٕ َو

َٚن َفُف َوَفٌد  ـَ َّٚ َتَرَك إِْن  ُدُس مِم اَم افسُّ ُٓ  .[11]افْسٚء:  {َواِحٍد ِمْْ

د ًَؾ اهلل فألب افسُّ س، ؾِق ـٚن ))إٔٝ ومٚفؽ ٕبٔؽ(( ظذ ؾَج

 إضالؿف، فَقِرث إب ادٚل ـِف.
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ًَّ اؿ إن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل: )) ٚ، إن فٍْسؽ ظِٔؽ ح

 ًَّ ًَّ وفربؽ ظِٔؽ ح ًَّ ٚ، وفؤٍؽ ظِٔؽ ح ٚ، ٚ، وإن ٕهِؽ ظِٔؽ ح

 ((.ـؾ ذي حؼ حَف ؾٖظطِ 

َّ ويَقل ظِٔف افهالة وافسالم: ))  ((.قلًُ ـ تَ ابدأ ب

 !تَقل ادرأة: إمٚ أن تىًّْل، وإمٚ أن تىَِْلٚل أبق هريرة: ؿ

 ًِ ِّ ويَقل افًبد: أض ِّ  !ِْلّْل واشتً ـ ْل، إػ مَ ويَقل آبـ: أضً

 ؟!ْلظُ َد تَ 

ؾ بًض  وإذا ـٚن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َمَْع افرجؾ أن ُيٍور

إوٓد ظذ بًض دم اهلبٜ، ؾألن ُيّْع إب مـ أن يٖخذ ـؾ مٚل 

ؾٓذا طِؿ بال ريٛ.  َأْوَػ -بـ ويًىٔف ٓبـ آَخر أو يٖخذه فٍْسفإ

 واهلل أظِؿ.

ؿ ترديد إذان؟191س ُْ  : مٚ ُح

 ج: ِمـ افًِامء َمـ ؿٚفقا بقجقب ترديد إذان.
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 وإـثرون ظذ أن ترديد إذان ُشْٜ وفٔس واجًبٚ. 

ؿ ِسؿٜ افُٓربٚء فِّسٚجد؟191س ُْ  : مٚ ُح

ز ِسؿٜ افُ ُٕجقر  ٓربٚء.ج: ٓ 

ؿ صْٚظٜ احلِقيٚت وبًٔٓٚ دـ يهًْقن أظٔٚد 199س ُْ : مٚ ُح

 مٔالد؟

ج: صْٚظٜ احلِقيٚت مستحبٜ: ؾٚفْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـٚن 

 ُُيٛ افًسؾ. 

َٝ بُِّػ إٔٝ.  أمٚ َمـ يستًِّقهنٚ دم أظٔٚد ؾِس

 : هؾ اخَتِػ افهحٚبٜ دم تٍُر تٚرك افهالة؟192س

 الة دم ظٓد افهحٚبٜ.ج: مٚ ـٚن هْٚك َمـ َيسك افه

ـٚن أصحٚب حمّد صذ : )ظبد اهلل بـ صَٔؼأمٚ افَقل افذي ؿٚفف  

 (.ٚ مـ إظامل ترـف ـٍر ؽر افهالةاهلل ظِٔف وشِؿ ٓ يرون صٔئً 
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ؾِْ٘ن َاَبٝ ظـ ظبد اهلل بـ صَٔؼ، ؾِٔس سًُيٚ أهنؿ أمجًقا ظذ 

 ذفؽ.

افهحٚبٜ افذيـ وأيًوٚ: ظبد اهلل مٚ رأى ُجّؾ افهحٚبٜ، وإٕام رأى  

 ٕزفقا بِده.

س اإلشالم رُ ْد يَ : حذيٍٜ بـ افٔامن، ؿٚل وِمـ ضريؼ ِصِٜ بـ ُزَؾر ظـ

َحك أاره ـ   افثقبْر س وَ رُ ْد ـام يَ  ّْ صٔٚم  ى مٚ رَ ْد حتك ٓ يُ  ـ أي: ُي

  .ؽ وٓ صدؿُٜس وٓ صالة، وٓ ُٕ 

ظذ ـتٚب اهلل ظز وجؾ دم فِٜٔ، ؾال يبَك دم إرض مْف  يِّْس َٔ وفَ 

  .ٜآي

افنٔخ افُبر وافًجقز، يَقفقن: أدرـْٚ  ،وتبَك ضقائػ مـ افْٚس

 .ؾْحـ َٕقهلٚ (ٓ إفف إٓ اهلل)آبٚءٕٚ ظذ هذه افُِّٜ 

وهؿ ٓ يدرون مٚ  (ٓ إفف إٓ اهلل)ؾَٚل فف صِٜ: مٚ تٌْل ظْٓؿ:  

 ؽ وٓ صدؿٜ؟ُس صالة وٓ صٔٚم، وٓ ُٕ 
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  َٖ ض ظْف رِ ًْ ـؾ ذفؽ يُ ٚ، ظْف حذيٍٜ، اؿ ردهٚ ظِٔف االاً  َض رَ ظْ ؾ

يٚ صِٜ، تْجٔٓؿ مـ ))حذيٍٜ، اؿ أؿبؾ ظِٔف دم افثٚفثٜ، ؾَٚل: 

 .ٚاالاً  ((افْٚر

ودم احلديٞ: ))َأْخِرجقا ِمـ افْٚر َمـ ؿٚل: )ٓ إفف إٓ اهلل( ودم ؿِبف 

ة((.  مـ اخلر مٚ يزن َذرَّ

بقا اخلّر ؾٚجِدوهؿ، اؿ إن إذا َذِ : مٚ صحٜ حديٞ: ))194س

هؿ، اؿ إن ذبقا ؾٚجِدوهؿ، اؿ إن ذبقا ذبقا ؾٚجِدو

 ((؟ؾٚؿتِقهؿ

 ج: هذا احلديٞ فٔس ظِٔف ظّؾ أهؾ اإلشالم.

 وِمـ افًِامء َمـ يقهْف.

 ومْٓؿ َمـ يَقل بْسخف. 
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ومْٓؿ َمـ يَقل: هذا فٔس ظذ شبٔؾ افَتؾ: ٕن افْبل ظِٔف  

افهالة وافسالم ُذب اخلّر ظذ ظٓده مـ صخص مراًرا، ومل 

 يَتِف.

  ظذ ظٓد افْبل صذ اهلل ظِٔف ظّر بـ اخلىٚب، أن رجاًل  ظـ

ََّ ـٚن اشّف ظبد اهلل، وـٚن يُ  -وشِؿ ؽ حِ ْو ا، وـٚن يُ ٛ محٚرً ِ

رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وـٚن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿد 

 .جِده دم افؼاب

ْف، مٚ د، ؾَٚل رجؾ مـ افَقم: افِٓؿ افًِِ ر بف ؾُج مَ ٚ ؾَٖ بف يقمً  يِتَ ؾُٖ  

 :ٓ تًِْقه))ؾَٚل افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  !!ك بفٗتَ أـثر مٚ يُ 

ُٝ ِِ ؾقاهلل مٚ ظَ   ((.إٕف ُيٛ اهلل ورشقفف ّ

 نْ نٓد أَ ؾ دم امرئ مسِؿ، يَ ٓ َُيِ وؿد ؿٚل ظِٔف افهالة وافسالم: ))

ٓ إفف إٓ اهلل وأين رشقل اهلل، إٓ ب٘حدى االث: افثٔٛ افزاين، 

 ((.فتٚرك فديْف ادٍٚرق فِجامظٜوافٍْس بٚفٍْس، وا
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 وفٔس ؾٔٓؿ صٚرب اخلّر ـام ٓ خيٍك ظُِٔؿ.

 : هؾ ظذ افتبـ وؿش إرز زـٚة؟195س

ج: مٚ ُظِِؿ أن افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـٚن يٖخذ زـٚة ظذ 

 ؿش إرز وافتبـ. وإٕام افزـٚة ظذ افْٚتٟ.

َذر اجلٚهؾ دم افؼك إـز؟196س ًْ  : هؾ ُي

 ؾ مًذور.ج: اجلٚه

ًٓ  }ؿٚل تًٚػ:  َٞ َرُشق ًَ ْب َٕ بَِغ َحتَّك  ذر ًَ َّْٚ ُم ـُ  .[15]اإلِساء:  {َوَمٚ 

ِس َظَذ }وؿٚل تًٚػ:  قَن فَِِّْٚ ُُ ـَ فَِئالَّ َي ـَ َوُمِْْذِري ي ِ اهللِ ُرُشاًل ُمَبؼر

ُشِؾ  َد افرُّ ًْ ٌٜ َب  .[165]افْسٚء:  {ُحجَّ

َل ؾِٔ }وؿٚل جؾ ذـره:  َِ اَم ُأْف َِّ ِذيٌر ـُ َٕ ْؿ  ُُ ْٖتِ ٚ َأمَلْ َي َٓ ُت َٕ ْؿ َخَز َٖهَلُ ٚ َؾْقٌج َش َٓ

َل 8) زَّ َٕ َْٚ َمٚ  ِْ ْبَْٚ َوُؿ ذَّ َُ ِذيٌر َؾ َٕ  ٚ َٕ ٍء إِْن اهللُ  ( َؿُٚفقا َبَذ َؿْد َجَٚء ـْ َرْ ِم

بٍِر  ـَ َّٓ دِم َضاَلٍل  ُتْؿ إِ ْٕ  .[9، 8]ادِؽ:  {َأ
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َٚن }وؿٚل تًٚػ:  ـَ ُِٔوؾَّ َؿقْ اهللُ َوَمٚ 
ْؿ فِ َ هَلُ َد إِْذ َهَداُهْؿ َحتَّك ُيَبغر ًْ ًمٚ َب

قنَ  َُ  .[115]افتقبٜ:  {َمٚ َيتَّ

ْؿ }وؿٚل شبحٕٚف:  ـُ ْد َجَٚء ََ ِذيٍر َؾ َٕ  َٓ ـْ َبِنٍر َو ٚ ِم َٕ قُفقا َمٚ َجَٚء َُ َأْن َت

ِذيٌر وَ  َٕ ٍء َؿِديرٌ  اهللَُبِنٌر َو ـُؾر َرْ  .[19]ادٚئدة:  {َظَذ 

قَن َيٚإِْذ ؿَ }وؿٚل تًٚػ: َقاِريُّ ـَ َمْرَيَؿ َهْؾ َيْسَتىُِٔع َربَُّؽ  َٚل احْلَ ِظَٔسك اْب

قا ا َُ اَمِء َؿَٚل اتَّ ـَ افسَّ َْْٔٚ َمٚئَِدًة ِم َِ َل َظ ِمَِْغ  هللََأْن ُيَْزر ْٗ ُْْتْؿ ُم ـُ إِْن 

َؿ َأْن ؿَ 119) َِ ًْ َٕ ُِقُبَْٚ َو َـّ ُؿ
ئِ َّ ٚ َوَتْى َٓ َؾ ِمْْ ـُ ْٖ َٕ ِريُد َأْن  ُٕ ْد ( َؿُٚفقا 

ـَ  ِٚهِدي ـَ افنَّ ٚ ِم َٓ ْٔ َِ قَن َظ ُُ َٕ  .[112، 119]ادٚئدة:  {َصَدْؿَتَْٚ َو

ِقا، ومل َُيُؿ ظٔسك بٍُرهؿ. ِٓ  ؾٚحلقاريقن َج

اجًؾ فْٚ ذات وافْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ دٚ ؿٚل فف افهحٚبٜ: )

 ( مل َُيُؿ بٍُر افهحٚبٜ.إٔقاط ـام هلؿ ذات إٔقاط

اَم }بْق إِسائٔؾ دقشك: بؾ ؿٚل هلؿ: ))ؿِتؿ ـام ؿٚل  ـَ  ٚ ْؾ َفَْٚ إهَِلً ًَ اْج

ُِقنَ  َٓ ْؿ َؿْقٌم جَتْ ُُ َّٕ ٌٜ َؿَٚل إِ ْؿ آهِلَ  ((.[128]إظراف:  {هَلُ
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 وافْهقص دم هذا افبٚب ـثرة.

وؿد ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ))مٚ مـ أحد أحٛ إفٔف  

يـ   وُمِْْذريـ((.افًذر مـ اهلل: ِمـ أجؾ ذفؽ َأْرَشؾ افرشؾ ُمبؼر

 : مٚ مَدار زـٚة إـبٚش؟197س

ِرج صٚة، إذا ـٕٚٝ شٚئّٜ ترظك دم  ج: مـ ـؾ أربًغ صٚة خُتْ

 اجلبٚل.

: هؾ جيقز فِّرأة أن َتَرأ افَرآن دم بٔتٓٚ بدون فبس 198س

 احلجٚب؟

 ج: جيقز، وافتسس أؾوؾ: ٕار: )اهلل أحؼ َمـ ُتُزيرـ فف(.

ؿ ظّؾ ادسِؿ دم 199س ُْ  مَٚبر ادؼـغ؟: مٚ ُح

ًّٔٚ َدَؾـ أبٚه.  ج: جيقز فِّسِؿ أن َيدؾـ افٍُٚر، وؿد ورد أن ظِ
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 : هؾ َتْرك صالة اجلامظٜ ُيٗاَّؿ صٚحبٓٚ؟911س

ج: أختٚر ذفؽ: ٕن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل فألظّك: 

َِٖجٛ((.  ))أَتسّع افْداء؟(( ؿٚل: ًٕؿ. ؿٚل: ))ؾ

ص فف  ع دم بٔتف.أن يه -وهق أظّك -ؾِؿ ُيرخر

ق 911س : هؾ جيقز أن أظىل افهدؿٜ، وإٔٚ ؽر متٖـدة أن ادُتهدَّ

 ظِٔف حمتٚج؟

 ج: ٓ، بؾ َيِزمِؽ أن تتٖـدي.

ؿ فًبٜ افدومْٔق؟919س ُْ  : مٚ ُح

 ج: داخِٜ دم افْرد، وافْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقل: 

 ف((.غ يده دم حلؿ خْزير ودمبَ ٛ بٚفْردصر، ؾُٖٕام َص ًِ ـ فَ مَ ))

ؿ حتديد افْسؾ؟912س ُْ  : مٚ ُح

 ج: حتديد افْسؾ مُروه، إٓ إذا دظٝ إػ ذفؽ رضورة.
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 ْٝ ٌَ َِ ٚ بَ ؿٚل: دَّ إٔف  ؿٔس بـ أيب حٚزم، : مٚ صحٜ حديٞ 914س

ٕبحٝ ظِٔٓٚ  ،بًض ديٚر بْل ظٚمر -ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ

 مٚء هذا؟  افُالب، ؾَٚفٝ: أيّ 

  (.أبقْ احَل )ؿٚفقا: 

  .راجًٜؿٚفٝ: مٚ أطْْل إٓ 

 .ح اهلل ذات بْٔٓؿِِ ْه افْٚس، ويُ  ل ويراكِ مِ دَّ ََ ، تَ بًُد  ،ؾَٚل افزبر: ٓ

ُٝ َش  ،ؿٚفٝ: مٚ أطْْل إٓ راجًٜ  رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف  ًّ

 ؟((.أبقْ ٓٚ ـالب احَل تْ َح ٕبَ  اـٔػ ب٘حداــ إذ))وشِؿ يَقل: 

ْف ؾريؼ مـ  افًِامء.  ج: َحسَّ

ؿ وضع احلّرة فِن915ٍٚس ُْ ًْؾ فقهنٚ : مٚ ُح ه افبٚهتٜ: جَل

ًّٔٚ؟  ضبًٔ

 ج: ٓ مٕٚع، فُـ بدون ؽش وٓ تدفٔس ظذ اخُلىَّٚب.
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ؿ رؾع افٔديـ ظْد تُبرة اإلحرام؟916س ُْ  : مٚ ُح

 ج: ُشْٜ.

 : َوَجد َٕىٜ مـ ادْل دم اقبف، ؾٓؾ َيٌتسؾ؟917س

، ؾٌِٔتسؾ.  ج: إذا تٖـد أهنٚ َمْلٌّ

 دؼك؟: هؾ جيقز اإلؿراض وآؿساض مـ ا918س

 َٝ َِْرض ادؼك مٚ ُدم ج: جيقز أن َتَسض مـ ادؼك، وجيقز أن ُت

ًِْٔف ظذ اإلاؿ وافًدوان.  فـ ُت

ؿ افهالة بّسجد بف ؿز؟919س ُْ  : مٚ ُح

ج: هَنَك افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ افهالة بّسجد بف ؿز، 

قا إػ افَبقر، وٓ جتِسقا ظِٔٓٚ((. ُِّ  ؾَٚل: ))ٓ ُتَه

َ  ،ـ اهلل افٔٓقدًَ فَ ))اهلل ظِٔف وشِؿ: صذ وؿٚل  ذوا ؿبقر إٔبٔٚئٓؿ اختَّ

 د((.مسٚج
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ر وصذ صخص إػ افَز،  ؾٚجلّٓقر يَقفقن: افهالة  وفُـ إذا ُؿدر

إٔس رأى ظّر بـ اخلىٚب ريض اهلل ظْف تهح وإن ـٚن يٖاؿ: ٕن 

ومل يٖمره  يٚ إٔس. افَزَ  بـ مٚفؽ يهع ظْد ؿز، ؾَٚل: افَزَ 

 . بٚإلظٚدة

 : هؾ جيقز تسقيٜ وهتذيٛ وحتسغ افِحٜٔ؟911س

َٝ شَتَبض ظذ افِحٜٔ وتٖخذ مٚ زاد ظذ افَبوٜ: جٚز  ج: إذا ـْ

 فؽ ذفؽ، ـام ورد ظـ ابـ ظّر.

َٝ شتٖخذ افنٚذ ادتىٚير، جٚز فؽ: ٕن ظدًدا مـ   وـذا إذا ـْ

ًَؾ ذفؽ.  افهحٚبٜ َؾ

ؿ أخذ إضٍٚل افهٌٚر دنٚيخ فِرؿ911ٜٔس ُْ  ؟: مٚ ُح

 ج: ٓ بٖس بذفؽ، مٚ مل يُـ هْٚك مٍٚشد.
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ؿ تٌىٜٔ ادرأة فِقجف دم افىقاف؟919س ُْ  : مٚ ُح

 ج: افىقاف يَْسؿ إػ ؿسّغ: ضقاف تىقع، وضقاف واجٛ:

 ؾىقاف افتىقع، جيقز فِّرأة أن تٌىل وجٓٓٚ ؾٔف. 

وافىقاف افقاجٛ ٓ تْتَٛ ؾٔف ادُْحِرمٜ، فُـ جيقز هلٚ أن ُتْسِدل  

 ًٓ ٚ ظذ افقجف.َشْد ًٍ  خٍٔ

َم يل خٚضٛ ئًش دم هقفْدا، وافَْٚب هْٚك ممْقع، 912س دَّ ََ : َت

 فُـ ممُـ أشتبدفف بُاممٜ أو ٕيٚرة صّس؟

 ج: امُثل دم بالد ادسِّغ أحسـ فِؽ.

 : هؾ جيقز إفَٚء افنًر دم افَاممٜ؟914س

 ج: جيقز، فٔس هْٚك إصُٚل دم ذفؽ.

ؾ أيٚمُؿ يقم اجلًّٜ، ـ أؾومِ  نَّ إِ : مٚ صحٜ حديٞ: ))915س

 روا ظعَّ ض، وؾٔف افٍْخٜ، وؾٔف افهًَٜ، ؾٖـثِ بِ ؼ آدم، وؾٔف ؿُ ِِ ؾٔف ُخ 

  ((.ؾ٘ن صالتُؿ مًروضٜ ظعَّ  :مـ افهالة ؾٔف
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 - َٝ مْ رِ وؿد أَ  ،ض صالتْٚ ظِٔؽرَ ًْ ؿٚفقا: يٚ رشقل اهلل، وـٔػ تُ 

َٝ ِِ يَقفقن: بَ   !؟- ٔ

 ((؟جسٚد إٕبٔٚءم ظذ إرض أرَّ إن اهلل ظز وجؾ َح ))ؾَٚل:  

ج: هذا احلديٞ ؾٔف ظِٜ، وهل إٔف مـ ضريؼ ظبد افرمحـ بـ يزيد، 

واخُتِػ دم ٕسبتف هؾ هق ظبد افرمحـ بـ يزيد بـ جٚبر افثَٜ، أو 

 ظبد افرمحـ بـ يزيد بـ متٔؿ ادجٓقل؟

 َجَْح افبخٚري وابـ أيب حٚتؿ إػ إٔف ادجٓقل.

َِّؿ ؾٔف. وأجْح إػ   تؤًٍف.وظِٔف: ؾٚحلديٞ ُمتُ

ـؾ ابـ آدم يٖـِف وؿد ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ))

 ((.َٛـّ رَ ؼ وؾٔف يُ ِِ مْف ُخ  ،َٕٛ ٛ افذَّ ْج افساب، إٓ ظَ 

...(( هذا َينّؾ إٕبٔٚء ـؾ ابـ آدم يٖـِف افسابؾَقفف: ))

 وادرشِغ. 
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: هؾ جيقز فِرجؾ أن يٖخذ بٚدَْذَهٛ افنٚؾًل تٚرة، 916س

 ل تٚرة؟وبٚدذهٛ احلٍْ

ج: خذ بُالم رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ٓ ُتنترٝ ٍٕسؽ وٓ 

 ُتنترٝ افْٚس مًؽ.

 -: هؾ صالة افًنٚء رـًٜ واحدة بًد افًنٚء بٕٚتيٚم917س

 َأحهؾ هبٚ ظذ أجر ؿٔٚم افِٔؾ؟

 ج: ُيَُتٛ فؽ أجر رـًٜ واحدة.

ؿ تٚرك افهالة؟918س ُْ  : مٚ ُح

 وجٚحًدا فِهالة، ؾٓق ـٚؾر.ج: إن ـٚن ُمستِحالًّ فسـٓٚ 

ا هبٚ وفُْف يتُٚشؾ ظْٓٚ، ؾٓق مرتُٛ فُبرة.  رًّ
َِ  وإذا ـٚن ُم

ُٝ : مٚ صحٜ حديٞ: ))919س  ،سجد ٕحدا أن يَ ا أحًد آمرً  فق ـْ

 ((؟سجد فزوجٓٚادرأة أن تَ  مرُت َٕ 

ْف بًض افًِامء.  ج: َحسَّ
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 دم افثقاب؟ -: هؾ أجر افذي ُئَؿ افهالة ـٖجر ادٗذن991س

 : ٓ، َأْجر ادٗذن أظيؿ.ج

سّع مدى صقت ادٗذن ٓ يَ ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ))

 ((.د فف يقم افَٔٚمِٜٓ جـ وٓ إٕس وٓ رء، إٓ َص 

ؿ افتسبٔح بٚفسبحٜ؟991س ُْ  : مٚ ُح

 تَٚن إظداد.ب٘ج: ٓ بٖس بذفؽ، وافًزة 

ؿ أـؾ ضًٚم افًزاء؟999س ُْ  : مٚ ُح

 د ُصِْع فِؤقف وظذ اشؿ اهلل.ج: ٓ بٖس، مٚ دام ؿ

 : هؾ َاَبٝ افْٓل ظـ إـؾ ؿٚئاًم؟992س

 ج: ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مل َيثبٝ.
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 ،ـْٚ ٕٖـؾ ظذ ظٓد رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿوحديٞ: )

( حديٞ مًِقل، أظِف أبق حٚتؿ وٕحـ ّٕق، وٕؼب وٕحـ ؿٔٚم

 افرازي.

 ب ؿٚئاًم، وافْٓل فِتْزيف ـام هق مًِقم.إٓ أن افْبل هَنَك ظـ افؼ

(. -أخبٞ :أو -ذاك أذ)ؾَٚل:  ؟ؾٕٚـؾؿٔؾ ٕٕس بـ مٚفؽ: 

 فُْف ؿقل إٔس.

ؿ صالة اإلمٚم بٚفبْىٚل؟994س ُْ  : مٚ ُح

 ج: افهالة تهح. وبٚفَّٔص ـ اجلالبٜٔ بٌِٜ أهؾ مك ـ أؾوؾ.

ؿ تٖخر صالة افهبح ظًّدا؟995س ُْ  : مٚ ُح

وؿٝ تٗخرهٚ، ؾ٘ن أخرهتٚ إػ ضِقع افنّس ؾٖٕٝ ج: ُيَْير إػ أي 

َٝ متًًّدا.  مرتُٛ فُبرة، إذا ـْ

ِرَغ ) }ؿٚل تًٚػ:   َه ُّ ِْ ـْ َصاَلهِتِْؿ َشُٚهقنَ 4َؾَقْيٌؾ فِ ـَ ُهْؿ َظ  {( افَِّذي

 وهؿ افذيـ يسـقن افهالة حتك خَيرج وؿتٓٚ. [5، 4]ادٚظقن: 
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فديـ ؿقل : هؾ افَقل بجقاز تًِٔؼ صقرة أحد افقا996س

 مًتز؟

 ْٝ َ ِر ج: فٔس بًّتز وٓ ـرامٜ: ٕن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مٚ ُظ

 صقرتف. وؿد ؿٚل: ))ادالئُٜ ٓ َتدخؾ بًٔتٚ ؾٔف ـِٛ وٓ صقرة((.

ؿ تقصٔؾ مقطٍٚت فًِّؾ؟997س ُْ  : مٚ ُح

 ج: إذا ـٚن بدون َخِقة، ؾال بٖس بذفؽ.

زه   ٚ ؾريؼ مـ أهؾ افًِؿ.وإذا ـٕٚٝ بٚفرؾَٜ أمْٜ أيًوٚ، َجقَّ

ِْؿ فٍِْس؟998س  : هؾ أي مًهٜٔ ُط

ِْؿ افٍْس متٍٚوت دم  ِْؿ فٍِْس، وفُـ ُط ج: ًٕؿ، أي مًهٜٔ ُط

 أحُٚمف. 

 : هؾ جيقز ظّؾ افًََٜٔ بًجؾ َفبَّٚين صٌر؟999س

ز ذفؽ.   ج: ِمـ افًِامء َمـ جُيقر
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 ومْٓؿ َمـ يَقل: ُتنَسط فًََِٜٔ ذوط إضحٜٔ.

 إول. واهلل أظِؿ. وأختٚر افَقل 

ؿ ؿراءة افَرآن فِّٔٝ مجٚظٜ؟921س ُْ  : مٚ ُح

 ج: مل َيِرد ذفؽ ظـ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

ؿ افتوحٜٔ بخروف ـٚن بف َظَرج، وَخػَّ هذا 921س ُْ : مٚ ُح

َرج؟ ًَ  اف

 ج: إذا خػ مـ افًرج وذهٛ ظرجف، ؾال بٖس بٚفتوحٜٔ بف.

ؽراؾٜٔ دم أفبقمٚت، : هؾ جيقز آحتٍٚظ بٚفهقر افٍقتق929س

ظ دم إدراج؟ ٍَ  وحُتْ

 ج: إَْوَػ ظدم آحتٍٚظ هبٚ.

 : هؾ جيقز فِّريض مجع افهِقات؟922س

 ج: جيقز فف أن جَيّع بغ افيُّٓر وافًك، وادٌرب وافًنٚء،
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 إذا مل يستىع صالة ـؾ صالة دم وؿتٓٚ. 

بؾ  أمٚ أن جَيّع صالة افٔقم ـِٓٚ دم وؿٝ واحد، ؾال جيقز فف ذفؽ

 َُيرم ظِٔف ئًَْٚ.

ؿ منٚهدة مبٚريٚت ـرة افَدم؟924س ُْ  : مٚ ُح

ٌٞ وضٔٚع فِقؿٝ.  َره ذفؽ: ؾٓذا َظبَ ُْ  ج: ُي

وؿد ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ))ًّٕتٚن مٌبقن ؾٔٓام 

 ـثر مـ افْٚس: افهحٜ وافٍراغ((.

 : هؾ جتْحقن إػ وجقب ترديد إذان؟925س

 آشتحبٚب. ج: ٓ، إٕام ٕجْح إػ

ؿ ادسح ظذ اجلقرب )افؼاب بٌِٜ أهؾ مك(؟926س ُْ  : مٚ ُح

 ج: ادسح ظذ اجلقرب مـ ادسٚئؾ ادختِػ ؾٔٓٚ بغ افًِامء:
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ـ افًِامء َمـ يرى ظدم ادسح ظذ اجلقرب: ٕٕف ٓ َيثبٝ   ِّ ؾ

 حديٞ ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ دم ادسح ظذ اجلقرب.

بَْغِ }وؿد ؿٚل تًٚػ:   ًْ َُ ْؿ إَِػ اْف ُُ َِ ْؿ َوَأْرُج ُُ  {َواْمَسُحقا بُِرُءوِش

ْسؾ: ؾِذا ُأفِزمْٚ بذفؽ.[6]ادٚئدة:  ٌَ ْجؾ اف ؿ افرر ُْ  . ؾُح

زوا ادسح ظذ اجلقرب اشتدفقا بٚحلديٞ افؤًػ  وافذيـ َجقَّ

افذي ؾٔف: )وَمَسح ظذ جقربٔف( وهق ضًٔػ مًِقل ٓ َيثبٝ 

ٚ، وَبَْْقا ظذ أؾًٚل بًض افهحٚبٜ وظذ افَٔٚس ظذ اخُلػ،  ًَ مىِ

 وفُْٓؿ اصسضقا أن يُقن افؼاب اخًْٔٚ.

ْٝ أًخٚ هلٚ، وهق ضٍؾ رضٔع، ؾٓؾ 927س جيقز : أخٝ َأرضً

 ٕبْٚئٓٚ أن يتزوجقا مـ بْٚتف؟

 ج: ٓ جيقز: أبْٚؤهٚ أصبحقا أظامًمٚ فبْٚتف مـ افرضٚظٜ، ؾال جيقز.

ؿ افدظٚء أاْٚء جِقس اخلىٔٛ جِسٜ آشساحٜ 928س ُْ : مٚ ُح

 بغ اخلىبتغ؟
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ج: افدظٚء أاْٚء اشساحٜ اجلًّٜ ٓ مٕٚع مْف، بؾ ِمـ افًِامء َمـ 

 افتل ُيستجٚب ؾٔٓٚ افدظٚء يقم اجلًّٜ. يستحبف ويَقل: إهنٚ افسٚظٜ

 اضِبقا افًِؿ وفق دم افهغ((؟)): مٚ صحٜ حديٞ: 929س

ا.  ج: حديٞ ضًٔػ جدًّ

 : هؾ جتقز زيٚرة افْسٚء فَِّٚبر؟941س

 ج: تِؽ مسٖفٜ اختالف وأختٚر ؾٔٓٚ اجلقاز.

 ٕن ظٚئنٜ ريض اهلل ظْٓٚ زارت ؿز أخٔٓٚ ظبد افرمحـ.

ُٝ ادَزة يٚ رشقل اهلل؟ وأيًوٚ: ؿٚفٝ: مٚذا أؿ ؿقيل:  :ؿٚلقل إذا أتٔ

 ((.افسالم ظذ أهؾ افديٚر مـ ادٗمْغ وادسِّغ))

ـ افًِامء َمـ ؿٚل بوًٍٓٚ، وِمـ افًِامء َمـ  ِّ أمٚ إحٚديٞ ادًٕٜٚ، ؾ

 ؿٚل بْسخٓٚ. واهلل أظِؿ.
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 : متك يُقن خروج وؿٝ افًنٚء؟941س

افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ج: أختٚر افَقل بٖٕف افٍجر: وذفؽ ٕن 

افهالة  ؾر َه ـ مل يُ فٔس دم افْقم تٍريط، إٕام افتٍريط ظذ مَ ؿٚل: ))

 ((.حتك جيلء وؿٝ افهالة إخرى

ؿ خىقط اهلٚتػ افتل تؿ شحبٓٚ مـ افؼـٜ 949س ُْ : مٚ ُح

يـ؟  وظِٔٓٚ َديـ، ـٔػ َأُشد افدَّ

تًّؾ ج: افديقن يسرة، االاٜ أو أربًٜ جْٔٓٚت، وأطـ افؼـٜ 

 حسٚب ذفؽ. واهلل أظِؿ.

ُٝ 942س : هؾ جيقز اجلٓر بٚفَراءة دم افهالة افِّسيٜ إذا صِٔ

 مٍْرًدا؟

ج: ٓ بٖس برؾع صقتؽ ؿِٔاًل. أمٚ أن َترؾع صقتؽ ـجٓرك دم 

 صالة ادٌرب وافًنٚء، ؾال.
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َره افهالة دم ؽرؾٜ هبٚ صقر؟944س ُْ  : هؾ ُت

َره: ٕن ادالئُٜ ٓ َتدخؾ بٔ ُْ ًتٚ ؾٔف ـِٛ وٓ صقرة. اؿ ج: ًٕؿ، ُت

 إٕؽ تْنٌؾ بٚفتهٚوير أيًوٚ.

ؿ رؾع افٔديـ أاْٚء دظٚء اإلمٚم ظذ ادْز دم 945س ُْ : مٚ ُح

 اجلًّٜ؟

امرة بـ ظُ ج: ٓ بٖس بذفؽ، واحلديٞ افقارد دم هذا افبٚب حديٞ 

ًً رْ ؼ بـ مَ بٜ، إٔف رأى بِ يْ ؤَ رُ  ح اهلل بَّ ٚ يديف، ؾَٚل: ؿَ وان ظذ ادْز راؾ

ُٝ هٚت زيد رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مٚ يَ  غ افٔديـ، فَد رأي

 حٜ.سبر وأصٚر ب٘صبًف ادُ  !!ظذ أن يَقل بٔده هُذا

 ؾٓذا مذهٛ خٚص بًامرة بـ رؤيبٜ، وافًِامء خٚفٍقه دم ذفؽ.

 اؿ إن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ مل َيَْْف أبًدا. 

ديف حتك ُرؤي بٔٚض وؿد َاَبٝ أن افْبل ظِٔف افهالة وافسالم رؾع ي

 إبىٔف، وهق يدظق بٚٓشتسَٚء، وهق يدظق بكف ادٚء ـذفؽ.
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ؿ إؽٚين دم ُظرس فٔس ؾٔف إٓ ٕسٚء ؾَط؟946س ُْ  : مٚ ُح

ج: ٓ بٖس بذفؽ، أن ُتٌْرل افْسقة دم إؾراح أؽٚين مْوبىٜ 

 بٚفؼيًٜ.

 : دـ تُقن افزوجٜ دم اجلْٜ؟947س

ؿد تُقن فٌره. هذا أمر مقـقل ج: اهلل أظِؿ، ؿد تُقن فزوجٓٚ، و

 إػ اهلل.

ََرائِِؽ ُمتَُُِّئقَن  }وؿقفف تًٚػ:  ْٕ ْؿ دِم طاَِلٍل َظَذ ا ُٓ  {ُهْؿ َوَأْزَواُج

 )هؿ وأزواجٓؿ( أي: هؿ وأمثٚهلؿ. واهلل تًٚػ أظِؿ. [56]يس: 

يّق وحده،  ،ؿ اهلل أبٚ ذرحِ رَ : مٚ صحٜ حديٞ: ))948س

ًَ ويّقت وحده، ويُ   ؟((ٞ وحدهب

 ج: ٓ يهح.

 

 



 

 
92 

ؿ رؾع افٔديـ مجٚظٜ بًد افهالة؟949س ُْ  : مٚ ُح

ج: افدظٚء ٓ بٖس بف. أمٚ رؾع افٔديـ اجلامظل ؾِؿ َيِرد ظـ افْبل 

 صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وٓ ظـ أصحٚبف.

 : مٚ صحٜ حديٞ: ))افرؤيٚ ٕول ظٚبر((؟951س

 ج: ٓ يهح.

، ؾ٘ذا : مٚ صحٜ حديٞ: ))افرؤيٚ ظذ ِرجؾ ضٚئر مٚ مل 951س ُتًزَّ

ْت وؿًٝ((؟  ُظزر

 ج: ٓ َيثبٝ.

ؿ مَحْؾ 959س ُْ  ؾِٕٜٚ ٓظٛ ؽر مسِؿ؟ أو فبس: مٚ ُح

ِرؼ ؾِٕٜٚ صخص ـٚؾر أو  اشؿ  ج: هذا مـ افسٍف، ؾنخص ُيً

 افٌبٚء ومـ اجلٓؾ. هذا مـ-ظًٔٚذا بٚهلل -صخص ـٚؾر ظذ طٓره
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ؿ دم امرأة تهْع ظرائس مـ ؿامش: إلدخٚل952س ُْ  : مٚ احُل

 افِّسور ظذ ؿِٛ أضٍٚهلٚ؟

 ج: ٓ بٖس بذفؽ.

ُِّقن صالة افًنٚء، وإٔٚ مل ُأَصؾر 954س ُٝ ادسجد وهؿ ُيَه : دخِ

 ادٌرب، ؾامذا أصْع؟

 ج: َصؾر مًٓؿ افًنٚء، اؿ اؿِض مٚ ؿد ؾٚتؽ.

 : مٚذا أؿقل ظْد افتسِٔؿ مـ افهالة؟955س

اهلل(  ج: افتسِٔؿ مـ افهالة يُقن بَقفؽ: )افسالم ظُِٔؿ ورمحٜ

ظـ افّٔغ، )افسالم ظُِٔؿ ورمحٜ اهلل( ظـ افنامل. ومٚ وراء ذفؽ 

 ؾٔف ضًػ.

ؿ ؿبض افٔديـ بًد افرـقع؟956س ُْ  : مٚ ُح

 ج: إمر دم ذفؽ واشع.
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َِٓام، وإن صٚء َوَضع افّْٔك  ؿٚل اإلمٚم أمحد بـ حْبؾ: إن صٚء َأْرَش

 ظذ افِّٔسى.

هالة وافسالم ـٚن إذا وإدفٜ حتتّؾ ذفؽ: وذفؽ ٕن افْبل ظِٔف اف

 ؿٚم مـ افرـقع رجع ـؾ َمٍِهؾ إػ مقضًف.

ٍِهؾ. هذا رأي افَٚئِغ ب٘رشٚهلام. َّ  ؿٚفقا: هذا افقضع افىبًٔل فِ

وأمٚ افَٚئِقن بقضع افّْٔك ظذ افِّٔسى، ؾٚشتدفقا بٚفًّقمٚت، 

ٚ يديف افّْٔك  ًً ُٝ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ واض مثؾ حديٞ: رأي

 فهالة.ظذ افِّٔسى دم ا

 وحديٞ: )ُأِمرٕٚ بقضع أيامْٕٚ ظذ صامئِْٚ دم افهالة(.

 :  هؾ جيقز حٍظ افَرآن افُريؿ بدون أحُٚم افتجقيد؟957س

 ج: جيقز.

ؿ تْئػ حٚجٛ افزوجٜ ـزيْٜ فزوجٓٚ؟958س ُْ  : مٚ ُح

 ج: إذا ـٚن ًّٕهٚ ؾٚفّْص حمرم وـبرة مـ افُبٚئر.
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ؿ تًقيوٚت احلقادث؟959س ُْ  : مٚ ُح

 ٖس إذا ـٕٚٝ بحؼ.ج: ٓ ب

 : هؾ ِمـ أهؾ افًِؿ َمـ يَقل بُسْٜٔ صالة اجلامظٜ؟961س

ج: ًٕؿ، مْٓؿ َمـ يَقل بذفؽ، فُـ أختٚر افَقل بٚفقجقب: 

حلديٞ افْبل ظِٔف افهالة وافسالم: ))هؾ َتسّع افْداء؟(( ؿٚل: 

 ًٕؿ. ؿٚل: ))ؾٖجٛ((.

ُٝ فَد َه  ،وافذي ٍٕز بٔدهوحلديٞ: )) أن آمر بحىٛ  ّ

 ؾٔٗم افْٚس، اؿ ن هلٚ، اؿ آمر رجاًل ٗذر ر بٚفهالة، ؾُٔ ٛ، اؿ آمُ ىَ حؾُٔ 

 ؿ((.أخٚفػ إػ رجٚل، ؾٖحرق ظِٔٓؿ بٔقهت

: هؾ جيقز إبالغ اددير ظـ مقطػ ٓ يَقم بًِّف، بًد 961س

 ُٕهح هذا ادقطػ ومل َيًّؾ بٚفْهٔحٜ؟ 

 ج: جيقز.
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 : هؾ جتٛ آشتًٚذة دم ـؾ رـًٜ؟969س

 ٜ. ج: آشتًٚذة مستحب

 وِمـ افًِامء َمـ ؿٚل: إن آشتًٚذة تُقن دم افرـًٜ إوػ ؾَط.

ؿ فًٛ افنىرٕٟ؟962س ُْ  : مٚ ُح

 ج: فًٛ افنىرٕٟ مُروه. وظدد ـبر مـ افًِامء ظذ حتريّف.

 ومل َيِرد ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ حديٞ دم افنىرٕٟ.

 ؾَٚل :  ،نىرٕٟوهؿ يًِبقن بٚف َقمبمر ًّٔٚ ظِأن  وإار افذي ؾٔف

 ٓ َيثبٝ ظـ ظع. (؟!)مٚ هذه افتامأؾ افتل إٔتؿ هلٚ ظٚـٍقن

 : هؾ هْٚك رؿدة دم افَز ؿبؾ ؿٔٚم افسٚظٜ؟964س

ٚ }ج: اشتًْٚدا إػ ؿقهلؿ:  َٕ ـْ َمْرَؿِد َثَْٚ ِم ًَ ـْ َب َْٚ َم َِ  {َؿُٚفقا َيَٚوْي

 . ؿٚل بذفؽ بًض أهؾ افًِؿ.[59]يس:  

 درؿد: ضِٜٔ مُثٓؿ دم افَز.وؿٚل آخرون: إٕام ُؿهد بٚ
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ٛ بٚفْرد ؾَد ظل اهلل ًِ ـ فَ مَ :  مٚ صحٜ حديٞ: ))965س

 ((؟ورشقفف

 ج: ؾٔف بًض ادَٚل.

ؿ إؾتٚء افْٚس بٚدذهٛ ادتبع دم افبِد؟966س ُْ  : مٚ ُح

 ج: أؾتٓؿ بام يقاؾؼ ُشْٜ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.

ؿ ؿقل دظٚء ـٍٚرة ادجِس بًد 967س ُْ  ؿراءة افَرآن؟: مٚ ُح

 ج: ٓ بٖس بف، ؾِٔس هْٚك مٚ َيّْع.

 : هؾ جيٛ ُفْبس اجلقرب دم افهالة فِّرأة؟968س

 ج: ـال، بؾ ُيستحٛ.

 : هؾ إمقات َينًرون بّـ يزورهؿ؟969س

 ج: ـال، إٕام ذفؽ ؾقر افقؾٚة.

 ذفؽ افذي جٚءت بف بًض إدفٜ. 
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ؿقل مْٓؿ، مٚ إٔتؿ بٖشّع دٚ أ ،وافذي ٍٕز بٔدهمثؾ حديٞ: )) 

 ((.رون أن جئبقادِ َْ وفُْٓؿ ٓ يَ 

َٛ َأْصَحُٚبُف ))ومثؾ حديٞ:  َ َوَذَه ِه، َوُتُقيلر ْبُد إَِذا ُوِضَع دِم َؿْزِ ًَ اف

ؿْ  ٚهِلِ ًَ
ُع َؿْرَع ِٕ َّ َْٔس ُف َف َّٕ  ((.َحتَّك إِ

 قا ظعَّ ُّْ دؾْتّقين ؾُن وظّرو بـ افًٚص ريض اهلل ظْف ؿٚل: إذا 

َسؿ ر َج َْح ر مٚ تُ ْد قا حقل ؿزي ؿَ ٚ، اؿ أؿًّّْٔ افساب َص  َْ زور َوُي

 .حلّٓٚ، حتك أشتٖٕس بُؿ، وإٔير مٚذا أراجع بف رشؾ ريب

فُـ ادٔٝ بًد ذفؽ أصبح رمٔاًم، ؾال رء بًد ذفؽ ئٍد إٔف َيسّع 

 إحٔٚء.

ُبقرِ }بؾ اهلل ؿٚل:   َُ ـْ دِم افْ ٍع َم ِّ ْس ُّ َٝ بِ ْٕ   {َوَمٚ َأ

 . [99]ؾٚضر: 

ََّٕؽ }وؿٚل:  َظَٚء إَِذا َوفَّْقا إِ ؿَّ افدُّ ُع افهُّ ِّ َٓ ُتْس ُع ادَْْقَتك َو ِّ َٓ ُتْس

ـَ   .[81]افّْؾ:  {ُمْدبِِري
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 : مٚ ؿقفُؿ دم إخذ بٕٚبراج افٍُِٜٔ؟971س

 ج: هذا ـِف دجؾ، وٓ جيقز أبًدا.

ؿ إـؾ مع افْهٚرى دم إٕٚء واحد؟971س ُْ  : مٚ ُح

ْؾ. ـُ  ج: َشؿر اهلل و

 ّقت بداء دم بىْف صٓٔد؟: هؾ افذي ي979س

 ج: ًٕؿ، صٓٔد، فُـ افنٓٚدة ختتِػ درجٚهتٚ ومراتبٓٚ

ؿ افتدخغ؟972س ُْ  : مٚ ُح

 ج: افدخٚن ُمِض بٚٓتٍٚق، وهق تبذير.

افًِامء، وإن ـٕٚٝ افْهقص  ؿقيَل ؾٚفتدخغ حرام ؾٔام أختٚره مـ  

فٔسٝ بكُيٜ افدٓفٜ دم افتحريؿ، وإٕام هل طْٜٔ افدٓفٜ  دم 

 ريؿ.افتح
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ْؿ َرِحٔاًم }ؿٚل تًٚػ:  ُُ َٚن بِ ـَ ْؿ إِنَّ اهللََّ  ُُ َس ٍُ ْٕ قا َأ ُِ ُت َْ َٓ َت ]افْسٚء:  {َو

99]. 

 وؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ))ٓ رَضر وٓ رِضار((.

ؿ افذي َيُسٛ افهحٚبٜ؟974س ُْ  : مٚ  ُح

ب فَِرآن، وِمـ  ج: إذا ـٚن َيُسٛ افهحٚبٜ ظّقًمٚ، ؾٓق ُمُذر

ره بذفؽ.افًِام ٍَّ ـَ  ء َمـ 

، ؾال َيٍُر. ًٓ  أمٚ إن شٛ واحًدا مـ افهحٚبٜ بًْٔف متٖو

ؿ أخذ افًّقفٜ دم احلٟ بٚإلٕٚبٜ؟975س ُْ  : مٚ ُح

 ج: ٓ بٖس بذفؽ.

 : هؾ َاَبٝ أن اشؿ )افسٔد( مـ أشامء اهلل احُلسْك؟976س

ُٕقزع دم صحتف، وهق حديٞ: ))افسٔد هق  ج: دم ذفؽ حديٞ 

 ٚ دم آشتدٓل بف إٔف مـ إشامء احُلسْك.اهلل(( وٕقزع أيًو 
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 : هؾ افْقم بًد افًك مُروه؟977س

 ج: افْقم بًد افًك فٔس بُّروه.

وؿد ؿٚل افِٔٞ بـ شًد رمحف اهلل: ٓ أدع راحٜ بدين مـ أجؾ ؾالن 

 افُذاب.

ؿ إهداء ادًِؿ مـ افىالب؟978س ُْ  : مٚ ُح

ٔف ظِّف، وْٕهحف ج: هذه حَتِّف ظذ جمٚمالت افىالب وُتٍِسد ظِ

 بٚفبًد ظـ ذفؽ.

ًِؿ ظْٓٚ أو أترـٓٚ 979س : زوجتل ظِٔٓٚ ـٍٚرة يّغ، ؾٓؾ ُأْض

 تهقم؟

ًِؿ، وفؽ أن تسـٓٚ تهقم، ؾٓل ادَُِزمٜ بٚإلضًٚم  ج: فؽ أن ُتى

 وفٔس إٔٝ.

ؿ بٔع افسًِٜ ؿبؾ َِٕٓٚ؟981س ُْ  : مٚ ُح

ٚ ـٚماًل ومل تُـ ضًًٚمٚ، جٚز، واهلل ًُ   أظِؿ.ج: إذا متَُِتٓٚ متِ
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 وحديٞ: )هَنَك ظـ بٔع افسِع حتك يٗوهيٚ افتجٚر إػ رحٚهلؿ(

 ضًٔػ هبذا افٍِظ.

 (.حتك يٗويف افتجٚر إػ رحٚهلؿ ىًٚمهنك ظـ بٔع افوافهقاب: )

ؿ تسّٜٔ افبْٝ بٚشؿ )تسْٔؿ(؟981س ُْ  : مٚ ُح

 ج: ًٕؿ، اشؿ ضٔٛ واحلّد هلل، وفْٚ ابْتْٚ )تسْٔؿ(.

ؿ إٕٚصٔد اف989س ُْ  تل هبٚ مقشَٔك فألضٍٚل؟: مٚ ُح

 ج: ٓ جتقز إٕٚصٔد افتل هبٚ مقشَٔك فألضٍٚل. 

ؿ افسٍر فًِّرة بال حَمَْرم؟982س ُْ  : مٚ ُح

زه إذا ـٚن مع افرؾَٜ أمْٜ: وذفؽ ٕن افْبل  ج: ِمـ افًِامء َمـ جُيقر

ؿِٝ: مل  ((رة؟دي، هؾ رأيٝ احلِ يٚ ظَ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل: ))

افئًْٜ  َـّ يَ ؾ٘ن ضٚفٝ بؽ حٔٚة، فَس )) :ؿٚل .ظْٓٚ ُٝ ٕبئأرهٚ، وؿد أُ 

 .ا إٓ اهللٓ ختٚف أحًد  ،رة حتك تىقف بٚفًُبٜترحتؾ مـ احلِ 
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وٕن أزواج افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ خرجـ دم رؾَٜ آمْٜ فِحٟ 

دم زمـ ظّر، خرجـ مع ظبد افرمحـ بـ ظقف وظثامن بـ ظٍٚن، 

 ريض اهلل ظْٓام.

ا بحديٞ: ))ٓ َُيِؾ ٓمرأة تٗمـ بٚهلل وافٔقم وادًٕٚقن اشتدفق

 أن تسٚؾر إٓ ومًٓٚ حَمَْرم((. -أِخر

: مٚ صحٜ حديٞ: ))َرِحؿ اهلل امرأ صذ ؿبؾ افًك 984س

ٚ((؟ ًً  أرب

ٌٞ ضًٔػ اإلشْٚد.  ج: حدي

أفبسف اهلل يقم  ،س اقب صٓرةبِ ـ فَ مَ : مٚ صحٜ حديٞ: ))985س

 ((؟ذفٜافَٔٚمٜ اقب مَ 

 .ج: حديٞ ضًٔػ

 ضًٍٜٔ ٓ تهح. -فنٓرةاقب اوـؾ إحٚديٞ افقاردة دم ُفْبس 
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 : هؾ جتٛ إؿٚمٜ افهالة ظذ مـ يهع مٍْرًدا؟986س

 ج: اإلؿٚمٜ ٓ جتٛ ظذ ادٍْرد.

 : مٚ رأيُؿ دم )تٍسر افىٚهر بـ ظٚصقر(؟987س

 ج: فف وظِٔف.

ر ظْد افْبل صذ اهلل ظِٔف ـِ ذُ : مٚ صحٜ هذا  احلديٞ: 988س

ذاك رجؾ بٚل افنٔىٚن ))َٚل: ؾؾ ٕٚم فِٔف حتك أصبح، وشِؿ رج

 ((؟دم أذٕف))أو ؿٚل:  ((دم أذٕٔف

 ج: هق اٚبٝ صحٔح، أخرجف اإلمٚم افبخٚري.

ؿ 989س ُْ َصَدق اهلل افًئؿ( بًد إٓتٓٚء مـ ؿقل: ): مٚ ُح

 افَراءة؟

 ج: ٓ بٖس أن تَقل: )َصَدق اهلل افًئؿ( دم أي وؿٝ وحغ. 

دبر افَراءة،  ؾِؿ َيثبٝ دم هذا ٕص ظـ رشقل اهلل أمٚ تَٔٔد ذفؽ ب

 صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
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د افنخص دم ادسٖفٜ.   فُـ ٓ ُيندر

ؿ َتُْٚول ادرأة حبقب مْع احلّؾ؟991س ُْ  : مٚ ُح

 ج: أؿؾ أحقاهلٚ افُراهٜ.

ؿ افتهقير بٚدقبٚيؾ؟991س ُْ  : مٚ ُح

ػ ظـ ج: افبِقى بف ظّٝ، ٓ ٕستىٔع أن ًّْٕف أن، وهق خيتِ

 افتهقير افٍقتقؽرادم، واهلل أظِؿ.

 : هؾ جيقز صالة ُشْٜ افٍجر بًد افٍجر؟999س

ز ذفؽ ؾريؼ مـ افًِامء، وأختٚر هذا افَقل.  ج: َجقَّ

ؿ ظّؾ ظِّٜٔ جتّٔؾ إٕػ فِزوج؟992س ُْ  : مٚ ُح

أرى أهنٚ ٓ جتقز: دٚ تتوّْف مـ تٌٔر خِؼ اهلل، إٓ إذا ـٚن  ج:

 ل افهحٜ.مرًضٚ ؾٓق خيتِػ ظـ حٚ
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ٚ -: مٚ  صحٜ حديٞ: ))افِٓؿ َأِجرين مـ افْٚر994س ًً (( -شب

 بًد افٍجر؟

 ج: دم شْده مَٚل.

حتك َيبِغ افُتٚب  تِؽ : مٚ صحٜ حديٞ: ))امُثل دم ب995ٔس

 أجِف((؟

 ج: ضًٔػ اإلشْٚد.

: مٚ صحٜ حديٞ: ))إن افًغ َفُتدِخؾ افرجؾ افَز، 996س

ْدر((؟ َِ ؾ اف َّ  واجَل

 .ج: دم شْده ضًػ

 :  مٚ صحٜ دظٚء دخقل افسقق؟997س

 ج: ٓ يهح. 
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ؿ افتجٚرة دم ادالبس احلريّل؟998س ُْ  : مٚ ُح

ج ٓ بٖس بٚفتجٚرة دم ادالبس احلريّل، وإٓ ؾٓؾ تًٔش افْسٚء 

 بدون أٚب؟! واإلاؿ ظذ َمـ تستخدمف ؾٔام ُيٌِوٛ اهلل.

 : هؾ َٕقل دم افتنٓد: )افِٓؿ َصؾر ظذ حمّد( أو )ظذ999س

 شٔدٕٚ حمّد(؟

 ج: تًِٔؿ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فًُٛ بـ ُظْجرة:

))افِٓؿ َصؾر ظذ حمّد وآل حمّد، ـام صِٔٝ ظذ إبراهٔؿ وظذ آل 

 إبراهٔؿ، دم افًٚدغ، إٕؽ محٔد جمٔد...(( احلديٞ.

 : مٚ حَقق ادرأة افتل َتىِٛ افىالق؟211س

 ـٚؾٜ حَقؿٓٚ.ج: إن ـٕٚٝ َتىِٛ افىالق فِضر، ؾِٓٚ 

ومـ هذه احلَقق: افٍَْٜ، وافسُْك دم بٔٝ افزوجٜٔ ضِٜٔ مدة  

ًِدة، افتل هل االث حٔوٚت، إٓ إذا ـٕٚٝ ضالًؿٚ ظذ اإلبراء.  اف
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وهلٚ أيًوٚ دم هذا افهدد ؿٚئّٜ افًٍش، وهلٚ صبُتٓٚ، وهلٚ مٗخر  

 صداؿٓٚ.

 .ًٜ  وهلٚ متًٜ بٚدًروف ظذ ؿدر افسَّ

 ٕٝ حٚضْٜ.وهلٚ احلوٕٜٚ إن ـٚ 

ؿ فُبْس ادرأة فِؼاب افنٍٚف أاْٚء افهالة؟211س ُْ  : مٚ ُح

س أؾوؾ.  ج: افهالة صحٔحٜ، وافسَّ

َـّ َٕ : مٚ صحٜ حديٞ: ))219س ٚ مـ أمتل يٖتقن يقم أؿقامً  ظِّ

ؾٔجًِٓٚ اهلل هبٚء  ،بٔوٚء ،ٚمٜافَٔٚمٜ بحسْٚت أمثٚل جبٚل هِت 

 ((.امْثقرً 

ٓؿ، ٓ ُٕقن مْٓؿ وٕحـ ِر فْٚ وَج  ٍٓؿؿٚل اقبٚن: يٚ رشقل اهلل، ِص  

 .ٓ ًِٕؿ

ِدتُؿ، ويٖخذون مـ افِٔؾ ـام ٚ إهنؿ إخقإُؿ ومـ جِ أمَ ))ؿٚل:  

 ((؟ا بّحٚرم اهلل إتُٓقهٚقْ َِ تٖخذون، وفُْٓؿ ؿقم إذا َخ 
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 ج: احلديٞ ضًٔػ اإلشْٚد.

، ؾٓؾ أظٔد 212س : َأمحؾ ضٍِتل وإٔٚ متقضئٜ ؾتبقل ظعَّ

 افقضقء؟

 ٓبد أن ُيٌَسؾ مْف.ج: بقل اجلٚريٜ 

 : مٚ رأيُؿ دم ـتٚب: ))إحٔٚء ظِقم افديـ((؟214س

ِٛ فٔؾ.  ج: ـتٚب جٚمًف ـحٚض

َّٔٚت دم َوَشط احلىٛ.   ومًْك )حٚضٛ افِٔؾ( إٔف ؿد جَيّع َح

 ؾٓذا افُتٚب جَيّع أحٚديٞ واهٜٔ تٚفٍٜ دم اْٚيٚ مَٚٓتف. 

 بنر؟: هؾ جيقز افًّؾ دم مىبًٜ َتىبع اإلٕجٔؾ وـتٛ افت215س

 ج: ٓ تًّؾ ؾٔٓٚ بٚرك اهلل ؾٔؽ.
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: أهيام أؾوؾ: أداء افهالة دم وؿتٓٚ بٚفتّٔؿ، أو صالهتٚ بًد 216س

 وؿتٓٚ بقضقء؟

 ج: ؿوٚء افهالة بٚفتّٔؿ إذا ـٚن وؿتٓٚ شٍٔقت.

َٔخرج وؿٝ افهالة،   فُـ إذا ـٚن أمٚمؽ ادٚء وإذا تقضٖت ش

 ؾتقضٖ وإن خرج وؿتٓٚ.

ؿ ترـٔٛ ا217ٕس ُْ  طٚؾر افهْٚظٜٔ؟: مٚ ُح

ج: أراهٚ مُروهٜ، اؿ إذا أردِت افقضقء فزم إزافتٓٚ حتك يهؾ 

 ادٚء إػ إصٚبع.

ذٕبقا فق مل تُ  ،وافذي ٍٕز بٔده: مٚ صحٜ حديٞ: ))218س

 ((؟فذهٛ اهلل بُؿ، وجلٚء بَقم يذٕبقن، ؾٔستٌٍرون اهلل ؾٌٍٔر هلؿ

 ج: احلديٞ اٚبٝ صحٔح، أخرجف مسِؿ دم ))صحٔحف((.
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 : هؾ فِجًّٜ ُشْٜ ؿبِٜٔ؟219س

 ج: افبٚب مٍتقح فِهِقات ؿبؾ اجلًّٜ.

ؿ ادسح ظذ افؼاب افنٍٚف؟211س ُْ  : مٚ ُح

ج: أـثر افًِامء ظذ مْع ذفؽ، وفٔس هْٚك دفٔؾ اٚبٝ دم ادسح ظذ 

 اجلقرب. 

وافذيـ ؿٚفقا بٚدسح ظذ اجلقرب اشتْدوا ظذ إؿٔسٜ ظذ 

 ـ اخِلٍٚف بُّٚن.اخِلٍٚف، وفٔس افؼاب افنٍٚف م

فٜ ـِٓٚ ضًٍٜٔ؟211س  : هؾ أحٚديٞ حلقم اجَلالَّ

ومٚذا ًٍٕؾ إذا ـٚن هْٚك راٍع فٌِْؿ ُيىًّٓٚ مـ افٍوالت افتل دم  

 افنقارع؟

ـ  فٜ ـؾ أشٕٚٔدهٚ ؾٔٓٚ مَٚل، فُـ حُتسَّ ج: ًٕؿ، أحٚديٞ اجَلالَّ

 بّجّقع ضرؿٓٚ.
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وتىًّٓٚ ضًًٚمٚ أيًٚمٚ،  -وظِٔؽ أن حَتبس هذه افنٚة إذا اصسيتٓٚ 

ٚ ؿبؾ ذبحٓٚ. وهذا ظذ آشتحبٚب. ًٍ  ٕئ

 : مٚ افٍرق  بغ افرشؾ وإٕبٔٚء؟219س

ٌَِّقهٚ.  ِرٍقا برشٚفٜ ؾَب ـُ  ج: ؿٚل بًض افًِامء: افرشؾ: افذيـ 

 أمٚ إٕبٔٚء ؾال َيِزم ذفؽ. ـذا ؿٚل بًوٓؿ.

 : هؾ جيقز أن أدظق ظذ َمـ طِّْل؟212س

ـَ }تًٚػ:  ج: ًٕؿ، جيقز فؽ ذفؽ، ؿٚل قِء ِم َر بِٚفسُّ ْٓ ُّٛ اهللَُّ اجْلَ
َٓ ُُيِ

َٚن  ـَ ـْ ُطَِِؿ َو َّٓ َم ْقِل إِ ََ ٚ َظِِٔاًم اهللُ اْف ًً ٔ ِّ  .[148]افْسٚء:  {َش

ؿ صالة ادٖمقم افذي يرـع ويسجد ؿبؾ اإلمٚم؟214س ُْ  : مٚ ُح

ًَؾ ذفؽ شًٓقا.  ج: صالتف بٚضِٜ، إٓ إذا َؾ

 خالؾٜ ظذ مْٓٚج افْبقة((؟ : مٚ صحٜ حديٞ: ))شتُقن215س

 ج: شْده ضًٔػ.
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ؿ شجدة افنُر؟216س ُْ  : مٚ ُح

 ج: شجدة افنُر مستحبٜ، وَتسس افًقرة وَتستَبؾ افَبِٜ.

ؿ ادٚل ادُدَخر فِجٓٚز، هؾ جتٛ ؾٔف افزـٚة؟217س ُْ  : مٚ ُح

 ج: ًٕؿ، جتٛ ؾٔف افزـٚة إذا بِغ افْهٚب وحٚل ظِٔف احَلْقل.

ر اشت218س ار َٗ  ْنٚق افبخقر ظذ افهٔٚم؟: هؾ ُي

ر.  ج: ٓ ُيٗار

 : مٚ رأيُؿ دم ـتٚب ))حٚدي إرواح((؟219س

َرل مـ إحٚديٞ افؤًٍٜ، ؾٚبحٞ ظـ  ُٕ ج: ـتٚب ٓ بٖس بف إذا 

 ضبًٜ حمََٜ فذفؽ.

 : هؾ جيقز فِرجؾ مراجًٜ زوجتف دم ظدهتٚ دون مقاؾَتٓٚ؟291س

 ج: ًٕؿ، جيقز فف ذفؽ.
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ؿ حِؼ اف291ِس ُْ  حٜٔ بوٌط مـ افقافد؟: مٚ ُح

 .ج: إٕام افىٚظٜ دم ادًروف ـام ؿٚل افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

ؿ شجقد ٓظبل ـرة افَدم؟299س ُْ  : مٚ ُح

ج: ٓ ٕستىٔع أن ّْٕع مْف، ؾًّقم حديٞ  افْبل صذ اهلل ظِٔف 

ز، بؾ جيًِٓٚ ظذ  -وشِؿ إٔف ـٚن إذا ُبؼر بٖمر خر شٚجًدا جُيقر

 آشتحبٚب.

ؿ صالة افرجؾ دم بْىٚل حتٝ افرـبٜ بقء يسر؟: م292س ُْ  ٚ ُح

 ج: افهالة صحٔحٜ.

د إذان 294س ُٝ ادسجد وادٗذن ُيٗذرن فِجًّٜ، ؾٓؾ ُأردر : دخِ

 أو أصع رـًتغ حتٜٔ فِّسجد؟

 ج: جٚئز فؽ أن تهع حتٜٔ ادسجد.

د إذان، اؿ تهع   فُـ إحسـ وإؾوؾ فؽ أن تْتير حتك ُتردر

 سجد.حتٜٔ اد
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ؿ جتّٔد افبقيوٚت وآحتٍٚظ هبٚ؟295س ُْ  : مٚ ُح

ج: ٓ جيقز، وهذا ُُيِْدث ؾتْٜ ظئّٜ، وختتؾ إحُٚم افؼظٜٔ 

 بسبٛ ذفؽ.

 : هؾ أـؾ افَرامٔط حرام؟296س

 ج: فٔس حراًمٚ.

فُـ مًروف إٔف يٖـؾ مـ ادهٚرف وافْجٚشٚت، ؾٚحٍيف أيًٚمٚ دم 

 مٚء ضٔٛ وضًٚم ٕئػ اشتحبًٚبٚ.

مٚ صحٜ حديٞ: ))ٓ تؼبقا مرة واحدة ـٚفبًر، وإٕام  :297س

 ؟اذبقا َمْثَْك وُااَلث((

 ج: ٓ يهح.

 : هؾ خدمٜ زوجتل ٕمل واجبٜ ظِٔٓٚ؟298س

 ج: فٔس بقاجبٜ، إٕام مستحبٜ.
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 : هؾ خروج ادٓدي مـ ظالمٚت افسٚظٜ افُزى؟299س

 ج: فٔس مـ ظالمٚت افسٚظٜ افُزى.

ؿ َمـ دخؾ ا221س ُْ دسجد، وجِس دون أن يهع حتٜٔ : مٚ ُح

 ادسجد؟

ج: ُحِرم أجًرا، فُـ ٓ يٖاؿ: ذفؽ ٕن حتٜٔ ادسجد ظذ 

 آشتحبٚب.

 : مٚ رأيُؿ دم ـتٚب: ))ُبستٚن افقاظيغ((؟221س

 ج: مل أؿرأ ؾٔف.

 : مٚ رأيُؿ دم ))تٍسر افسًدي((؟229س

 ج: ٓ بٖس بف.
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ُِّقن ُيرـقن أصٚبًٓؿ دم ا222س فتنٓد بىرق : أرى َمـ ُيَه

 ـثرة ؽريبٜ، ؾٓؾ إٔهحٓؿ؟ ومٚ افرأي دم هذه احلرـٚت؟

، إهحٓؿ، ؾٚفهقاب أن ُينٚر بٚإلصبع ؾَط ظْد  ٌٞ ج: هذا ظب

 افنٓٚدة أو دم افتنٓد بىقفف. 

 أمٚ حتريؽ اإلصبع بحرـٚت ـثرة ؾٓذا ظبٞ.

ـِّف اهلل  -: مٚ صحٜ فٍيٜ أن ظبد اهلل بـ َحرام وافد جٚبر224س

 )ـًٍِٚحٚ(؟

 ج: فٍيٜ: )ـًٍِٚحٚ( ؾٔٓٚ بًض افُالم.

ًٓ ظْد إذان؟225س ؿ دم اجتٚه ادٗذن ئًّْٚ وصام ُْ  : مٚ احُل

ؾ إصقات إػ أمٚــ خمتٍِٜ.  ج: ـٚن هذا حتك ُيقصر

ـ افًِامء َمـ يَقل: ٓ َيِزم ذفؽ.   ِّ أمٚ مع وجقد ادُٔرؾقن أن، ؾ

 واهلل أظِؿ.
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بَّٚش افَبقر مًِقن؟226س َٕ  : هؾ 

ٚ اٚبًتٚ.ج بَّٚش افَبقر ٓ أظِؿ دم ذفؽ ٕهًّ َٕ ـ  ًْ  : َف

ب مْف ـٚؾر؟227س  : هؾ جيقز افقضقء بٚدٚء افذي َذِ

 ج: ًٕؿ، جيقز.

: هْٚك َمـ َيّْع مـ ؿراءة ـتٛ افنٔخ حمّد ظبد افقهٚب، 228س

 ؾام رأيُؿ دم ؿراءة هذه افُتٛ؟

إػ  ج: اؿرأهٚ، وفُـ ؾٔٓٚ بًض  ادسٚئؾ افتل ؾٔٓٚ خِؾ وحتتٚج

 ضبط.

ًُذر بٚجلٓؾ. وهذا ٓ ٕقاؾَف ظِٔف. وافَقل بًدم  ـَقفف بًدم اف

ًُذر بٚجلٓؾ هق اجلق افسٚئد افًٚم ظذ ـتبف.  اف

ْؿ  }وـذا اإلضالؿٚت ٓبد أن ُتوبط، ـَقفف تًٚػ:   ُُ ْؿ ِمْْ ـْ َيَتَقهلَُّ َوَم

ؿْ  ُٓ ُف ِمْْ َّٕ ؾْٓٚك  ٓبد أن ُتوَبط وُتبغَّ وُتَؼح. [51]ادٚئدة:  {َؾِ٘

 أصٔٚء أمجِٓٚ.
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ًٕٚ، ـحديٞ: ))دخؾ رجؾ   وهْٚك أحٚديٞ ضًٍٜٔ اشَتدل هبٚ أحٔٚ

 افْٚر دم ذبٚب ...(( احلديٞ.

ؿ افزواج مـ افرجؾ اددخـ ؽر ادُِك، وفُْف ٓ 229س ُْ : مٚ ُح

 يستىٔع ترـف؟

ـِ   ِٝ مدخْٜ مثِف ؾتزوجٔف، افزواج حالل، فُ افىٔبٚت ج: إذا ـْ

 .ٚتبِىٔفِىٔبغ وافىٔبقن ف

 : هؾ يهح رؿٜٔ صخص دم دوفٜ أخرى مـ خالل اهلٚتػ؟241س

ج: هذا مـ افًبٞ، وٓ أظِؿ فذفؽ أي مستْدات، إٕام هل ختٚريػ 

 هبذه افىريَٜ.

 : مٚ افرأي دم ))تٍسر اجلالفغ((؟241س

ع ادُستَيِص، إٕام هق أؿرب إػ أن يُقن  ج: هق فٔس بٚفتٍسر ادُقشَّ

 ت، ؾٚتِؼ مْف افتٖويالت افتل يٗوهلٚ فِهٍٚت. تٍسًرا دًٚين افُِام
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راش، وفًِٚهر احَلَجر((؟249س ٍِ  : مٚ مًْك حديٞ: ))افقفد فِ

 ج: أي: افقفد فِزوج أو فسٔد إََمٜ، وفًِٚهر افرجؿ.

ؿٚفقا: يٚ  ((إن هلل أهِغ مـ افْٚس: مٚ صحٜ حديٞ: ))242س

 ((؟وخٚصتف هؿ أهؾ افَرآن، أهؾ اهلل))ـ هؿ؟ ؿٚل: رشقل اهلل، مَ 

 ج: حديٞ حسـ.

 : هؾ هْٚك أحٚديٞ صحٔحٜ دم صٖن ادٓدي؟244س

 ج: ُجِٓٚ ؾٔٓٚ ـالم ٓ َيثبٝ، إٓ افَِٔؾ افْٚدر.

وؿدر أوردُت صًٔئٚ مـ ذفؽ دم ـتٚيب: ))افهحٔح ادسْد مـ  

 أحٚديٞ افٍتـ وادالحؿ وأذاط افسٚظٜ((.

 ؟[1]مريؿ:  {ـًٓٔص}: مٚ مًْك ؿقفف تًٚػ: 245س

 تِؽ أحرف مَىًٜ، ٓ َيًِؿ مًْٚهٚ إٓ اهلل.ج: 
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َِّؼ 246س َٝ دم افسٚبؼ تٍتل بًدم وؿقع افىالق ادًُ : دٚذا ـْ

ٚ، ومٗخًرا تٍتل بخالف ذفؽ؟! ًَ  مىِ

 ج: ٕحـ ٍٕتل بٚفٌٚفٛ ظذ احلٚل.

  ِٝ ِٝ ـذا ؾٖٕ ؾٚفٌٚفٛ ظذ حٚل ادكيغ أهنؿ يَقفقن: )إن ؾًِ

 حهؾ ـذا( وٓ َيَهدون افىالق. ضٚفؼ(، )ظعَّ افىالق بٚفثالاٜ مٚ

ؾْبْل ظذ حٚل افْٚس افٌٚفٛ، فُـ فق أن صخًهٚ َتَْىَّع وؿٚل: )إٔٚ  

أؿهد افىالق( أؿقل فف: اجلّٓقر يَقفقن: ضالؿؽ واؿع. هذا 

 اختهًٚرا.

ِٝ إُمٜ رؽؿ أن ـتٚهبٚ واحد؟!247س  : دٚذا اختٍِ

َِؼ ؿقًمٚ ف ِْؼ أضقاًرا، وَخ َِؼ اخَل َِؼ ؿقًمٚ ج: ٕن اهلل َخ ِجْٜ، وَخ

ْٕسِ }فِْٚر، ؿٚل تًٚػ:  ـر َواإْلِ ـَ اجْلِ ثًِرا ِم ـَ ََّْؿ  َٓ ٚ جِلَ َٕ ْد َذَرْأ ََ  {َوَف

 .[179]إظراف: 
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َٓ َتْرُجقَن هللَِِّ َوَؿًٚرا ) }وؿٚل ٕقح:  ْؿ  ُُ ْؿ 12َمٚ َف ُُ ََ َِ ( َوَؿْد َخ

 .[14، 12]ٕقح:  {َأْضَقاًرا

 ؾٓؿ ظـ افديـ.وإبِٔس يسًك دم إؽقاء افًبٚد وَسْ 

ؿ افهالة خِػ إمٚم حِٔؼ؟248س ُْ  : مٚ ُح

 ج: افهالة تهح، وإَْوَػ أن تهع خِػ إمٍٚم َظْدل تهع خٍِف.

 : هؾ يُّـ فألضٍٚل رؤيٜ اجلـ؟249س

 ج: إضٍٚل ـٚفُبٚر دم هذا افهدد، واهلل ؿٚل دم ـتٚبف افُريؿ:

{ َٓ  ُٞ ْٔ ـْ َح ُف ِم ُِ ْؿ ُهَق َوَؿبِٔ ـُ ُف َيَرا َّٕ  .[97]إظراف:  { َتَرْوهَنُْؿ إِ

ر افهدر؟251س ًْ ِْؼ َص ؿ َح ُْ  : مٚ ُح

 ج: إذا ـٚن يوٚيَؽ جٚز حَِف. وإذا ـٚن ٓ يوٚيَؽ ؾٚترـف.

ؿ آحتٍٚل بٚدقفد افْبقي؟251س ُْ  : مٚ ُح

 ج: مل يهًْف افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ.
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ؿ َمـ يّقت دم حٚدث شٔٚرة؟259س ُْ  : مٚ ُح

 صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ))صٚحٛ اهلدم صٓٔد((.ج: ؿٚل رشقل اهلل 

 وٕحسٛ أن حقادث افسٔٚرات داخِٜ دم اهلدم. واهلل تًٚػ أظِؿ.

ؿ َمـ ٓ يهع إٓ اجلًّٜ، ويهِٔٓٚ دم ادسجد؟252س ُْ  : مٚ ُح

 ج: رجؾ مرتُٛ فُبرة وٓ َيٍُر.

 : دٚذا ابـ حزم طٚهري؟!254س

ًَِٓؿ أضقاًرا، خي َِؼ افْٚس وَج ّٓؿ.ج: اهلل َخ ْٓ  تٍِقن دم َؾ

ـ امرأة ختِع أٚهبٚ دم ؽر مٚ مِ : ـٔػ ٍٕٓؿ حديٞ: ))255س

ْٝ إٓ هَ  ،بٔتٓٚ  ((؟مٚ بْٔٓٚ وبغ اهلل تًٚػ تُ

 ج: هذا دم حؼ ادرأة افتل تًٍؾ ذفؽ تٖهًبٚ فًٍؾ احلرام.

ي در اظتَ وإٓ ؾٚفْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل فٍٚضّٜ بـ ؿٔس: )) 

 ظْده((. توًغ أٚبِؽ  ،ف رجؾ أظّكؾٕ٘ :ظْد ابـ أم مُتقم
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 : مٚ صحٜ حديٞ: ))ٓ صالة دـ مل متس إٍٔف إرض((؟256س

 ج: ضًٔػ.

شجد أن أَ  مرُت أُ َوَرَد دم افبخٚري مـ حديٞ ابـ ظبٚس مرؾقًظٚ: ))

وافرـبتغ، وأضراف  ،ظذ اجلبٜٓ، وافٔديـ :ظذ شبًٜ أظيؿ

 ((. افَدمغ

 تف وإٍٔف(. إػ جبٓ وأصٚر بٔدهوهْٚك روايٜ: )

 -هذه اإلصٚرة إػ اجلبٜٓ وإٕػ افتل ُتِِزم بٚفسجقد ظذ إٕػ

فٔسٝ مـ ؾًؾ افرشقل ظِٔف افهالة وافسالم، وٓ ِمـ ؾًؾ ابـ 

 ظبٚس ريض اهلل ظْٓام، وإٕام هل مـ ؾًؾ ضٚوس أو ابـ ضٚوس.

ِِزمٜ،  اؿ إن ؾٔٓٚ افتٍريؼ بغ اجلبٜٓ وإٕػ،   ُّ وظِٔف: ؾِٔسٝ ب

ْرق بغ ٍَ  اجلبٜٓ وإٕػ، ؾٚجلبٜٓ هل افتل َيَِزم افسجقد ظِٔٓٚ، أمٚ ؾ

 إٕػ ؾٚشتحبًٚبٚ وفٔس إجيًٚبٚ. واهلل أظِؿ.
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ؿ افًّؾ دم افًْٛ ظْد إوربٔغ؟257س ُْ  : مٚ ُح

ج: حالل: ؾٚفًْٛ ُيهَْع مْف اخلّر ويٗـؾ، فُـ ظّقًمٚ افًّؾ دم 

 جْل افًْٛ إصؾ ؾٔف احِلؾ.

ؿ إجراء ظ258س ُْ  ِّٜٔ فتُّٔؿ ادًدة؟: مٚ ُح

 ج: ٓ بٖس مٚ مل تُـ ُمِضة.

ر(؟259س َُ  : مٚ مًْك )متـ ُمْ

 ج: أي: متـ خُمٚفِػ فِّتقن افثقابٝ افهحٚح.

ؿ ضالق احلٚمؾ؟261س ُْ  : مٚ ُح

 ج: ضالق احلٚمؾ واؿع.

 : هؾ ادداومٜ ظذ افذٕٛ افهٌر جيًِف ـبرة؟261س

 ج: فٔس هْٚك ٕص ئٍد ذفؽ.
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إيٚـؿ اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إٔف ؿٚل: )) فُـ ورد ظـ رشقل 

ََّرات افذٕقب ...(( تًّـ ظذ افرجؾ حتك هُيَُِِْفؾ٘هنـ جَي  :وحُمَ

 احلديٞ.

 أهُِٝ صٚحبٓٚ. -ؾٚفذٕقب افهٌٚر إذا إوّٝ إػ بًوٓٚ

ٌُسؾ، ؾٓؾ هذا جٚئز؟269س  : َٕقم بتقضئٜ ادٔٝ ؿبؾ وبًد اف

ٌُسؾج: ٓ بٖس ب ْٜ ؿبؾ اف  ؾَط. ذفؽ، فُـ افسُّ

 : هؾ يهح افَقل بٖن ـؾ ظٚمل ؿريٛ مـ افسِىٚن مرجئ؟262س

ج: ٓ يهح مثؾ هذا: ؾَد ـٚن إئّٜ وافًِامء إوفقن َيدخِقن 

 ظذ افسالضغ: فُْهحٓؿ وتذـرهؿ.

خِػ خٍِٜٔ إٓ فف بىٕٚتٚن: مٚ اشتُ وؿد ؿٚل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ))

بٚفؼ وحتوف ظِٔف،  بىٕٜٚ تٖمره بٚخلر وحتوف ظِٔف، وبىٕٜٚ تٖمره

 ((.ؿ اهللَه ـ ظَ وادًهقم مَ 
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ؿ زيٚرة افَبقر فِْسٚء؟264س ُْ  : مٚ ُح

ج: تِؽ مسٖفٜ اختالف،  واجلّٓقر ظذ اجلقاز إذا ُأِمْٝ افٍتْٜ 

 وافبدظٜ.

 : هؾ جيقز إٓوامم فـ)ُجُروّب ديْل( فُْف خمتِط؟265س

 ج: ٓ جيقز ذفؽ.

 افْقم؟ : مٚ مًْك رؤيٜ افُالب افسقداء دم266س

 ج: دم افٌٚفٛ أهنٚ صٔٚضغ.

 : هؾ جيقز ؿٔٚم افِٔؾ مـ اهلٚتػ ادحّقل؟ 267س

 ج: جيقز.

 : مٚ أؾوؾ ظِقم احلديٞ؟268س

ج: ظِقم احلديٞ متًددة، ٓ ُيٌْل ظِؿ مْٓٚ ظـ أَخر، وفُـ ِمـ 

 أظالهٚ )ِظِؿ ِظِؾ احلديٞ(.
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 ؟: مٚ صحٜ حديٞ: ))افِٓؿ َبِٚرك ُٕمتل دم ُبُقرهٚ((269س

 ج: ـؾ ضرؿف ضًٍٜٔ. 

ْٓٚ بّجّقظٓٚ، ؾَد يُقن فف وجف. َز صخص وَحسَّ قَّ  وإِْن جَتَ

 فُـ حترير افَقل: أن ـؾ أشٕٚٔدهٚ ضًٍٜٔ. 

أن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ فُـ هْٚك صقاهد ظٚمٜ، مـ ذفؽ 

 .ٚهاله حتك تىِع افنّس حسًْ جِس دم مُ  ،ـٚن إذا صذ افٍجر

 ؟: هؾ جتقز صالة ادُسبِؾ271س

ج: افهالة جٚئزة، وحديٞ: ))إن اهلل ٓ َيَبؾ صالة رجؾ ُمسبِؾ(( 

 حديٞ ضًٔػ

ؿ تسّٜٔ اهلرة؟271س ُْ  : مٚ ُح

ج: ٓ حرج، وظّقًمٚ تسّٜٔ افدواب جٚئزة، ـٕٚٝ فِْبل صذ اهلل 

 ظِٔف وشِؿ ٕٚؿٜ تسّك افًوبٚء، وـٚن فف محٚر يَٚل فف: ُظٍر. 
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 اوي((؟: مٚ رأيُؿ دم ))تٍسر افنٔخ افنًر279س

ْل افذي ُيٍِّسر أيٜ بٚٔيٜ،  ج: هق خقاضر، وفٔس هق افتٍسر افسُّ

 أو ُيٍِّسر أيٜ بٚحلديٞ أو بٕٚار ظـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ.

ؾَّ أن جتد ؾٔف )ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ...(.  ََ  ؾ

 وَؿؾَّ أن جتد ؾٔف )ؿٚل ابـ ظبٚس...( أو )ؿٚل ابـ مسًقد...(. 

 يربط بغ أيٜ وأيٜ إخرى دم افتٍسر. وَؿؾَّ أن 

ه، وهق َيهِح دم افرد ظذ ادالحدة.   ؾٓق خقاضر ـام َشامَّ

وفُـ ُتتَك افتهقؾٚت وُتتَك مسٚئؾ افهٍٚت، إن ُوجد فف ـالم  

ُٔحَسز مْف.  دم هذا ؾِ
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: هؾ هَنَك افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ افْقم بًد 272س

 افٍجر وافًك؟

ِره افًِامء افْقم بًد افٍجر: ٕن ج: مل يَ  ـَ افْبل صذ اهلل ظِٔف َْْف، فُـ 

هاله حتك تىِع افنّس جِس دم مُ  ،وشِؿ ـٚن إذا صذ افٍجر

 ٚ.حسًْ 

وؿد ذهٛ ؿقم فبٔٝ ابـ مسًقد بًد افٍجر، ؾَىَرؿقا ظِٔف افبٚب 

َتح هلؿ، ؾِام جِسقا ؿٚفقا: َخِنْٔٚ أن تُقن ٕٚئاًم!  ٍَ  ؾ

ا!! ؾَٚل: طْْتؿ بٚبـ أُ   م ظبد ذًّ

قا مًف حتك ضًِٝ افنّس ؾَٚل: احلّد هلل افذي ضًِٝ ؾِ َُ ؿ ؾَب

 .جتدٕٚ ؽٚؾِغ
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َْٖؿَسؿ ظعَّ أن ُأؾىر ظْده، 274س : زمٔع ٕكاين، رآين صٚئاًم، ؾ

 ؾٓؾ جيقز يل أن ُأؾىر ظْده؟

ٔرَبُٚت  }ج: ًٕؿ، جيقز فؽ ذفؽ: فَقفف تًٚػ:  ُؿ افىَّ ُُ َْٔقَم ُأِحؾَّ َف اْف

ؿْ وَ  ْؿ ِحؾٌّ هَلُ ُُ ُٚم ًَ ْؿ َوَض ُُ ـَ ُأوُتقا اْفَُِتَٚب ِحؾٌّ َف ُٚم افَِّذي ًَ ]ادٚئدة:  {َض

5]  . 

ـَؾ مْٓٚ، صذ اهلل  وٕن هيقديٜ دظٝ رشقل اهلل إػ صٚة، ؾذهٛ وَأ

 ظِٔف وشِؿ.

 : هؾ فِّسٚؾر أن يهع صالة افِٔؾ وافوحك؟275س

 .ج: ًٕؿ، فِّهع أن يهع صالة افِٔؾ وصالة افوحك

وؿد ـٚن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يهع افْٚؾِٜ دم افسٍر ظذ  

 راحِتف، حٔثام تقجٓٝ بف راحِتف.

َدم افًُبٜ دم آِخر افزمٚن؟276س  : هؾ هُتْ

 ج: ًٕؿ،  ؾَد ورد ذفؽ مـ ضرق متْقظٜ.
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خيٚفط افْٚس ويهز  افذيادسِؿ : مٚ صحٜ حديٞ: ))277س

فط افْٚس وٓ يهز ظذ خر مـ ادسِؿ افذي ٓ خيٚ -ظذ أذاهؿ

 ((؟أذاهؿ

 ج: اٚبٝ صحٔح.

 :  متك جيقز متْل ادقت؟278س

 ج: جيقز متْل ادٔٝ إذا َخِق ادرء افٍتْٜ دم ديْف.

ْٜ ـٍٜٔٔ جلِسٜ خمهقصٜ ظْد تْٚول افىًٚم؟279س  : هؾ دم افسُّ

د جِسٜ داوم ظِٔٓٚ افرشقل صذ اهلل ظِٔف  ٚ ُُيدر ج: ٓ أظِؿ ٕهًّ

 وشِؿ.

 فقارد: ))إين ٓ آـؾ متًُئٚ((.إٕام ا 

 وآتُٚء افًِامء هلؿ ؾٔف ؿقٓن صٓران: 

 أصٓرهٚ: ادٔؾ بٖحد افنَغ ظذ إرض.
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وافَقل افثٚين: أن آتُٚء هق افسبع )جِسٜ ادسسبع دم مك(.  

 وإول أصٓر.

ٚ أو 281س ًً : افذي ٓ يستىٔع افَٔٚم دم افهالة، هؾ جيِس مسب

 تنٓد؟جيِس ظذ هٔئٜ اف

 ج: ظذ ادُتِّٔسر فف.

إلخالص َظْؼ شقرة ا: مٚ صحٜ حديٞ: ))َمـ ؿرأ 281س

 مرات، ُبِْل فف بٔٝ دم اجلْٜ((؟

 ج: ضًٔػ.

ر 289س ـَ : مٚ صحٜ حديٞ: ))االث ٓ ُتَرد دظقهتؿ...(( وَذ

 مْٓؿ َمـ َيذـر اهلل. احلديٞ؟

 ج: ٓ يهح.
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ن اهلل، ٓ ذـرومٚ مـ ؿقم اجتًّقا يَ :  مٚ صحٜ حديٞ: ))282س

ؿقمقا  نْ مـ افسامء: أَ  ْٚدٍ يريدون بذفؽ إٓ وجٓف، إٓ ٕٚداهؿ مُ 

ْٝ در ا فُؿ، ؿد بُ مٌٍقرً   ((؟شٔئٚتُؿ حسْٚت ف

 ج: ٓ َيثبٝ.

إٓ  ،دوة ؽُ مٚ مـ مسِؿ يًقد مسِاًم : مٚ صحٜ حديٞ: ))284س

 ...(( احلديٞ؟ِّز حتك يُ  ٍؽ َِ صذ ظِٔف شبًقن أفػ مَ 

 ج: ٓ يهح.

ًُؼ ظـ ٍٕسف ظْد افَُِز؟: هؾ جيق285س  ز فِنخص أن َي

 ج: ًٕؿ، جيقز ذفؽ، ؾَد َظؼَّ ابـ شريـ ظـ ٍٕسف ظْد افَُِز.

: صخص يريد أن يًؼ ظـ ٍٕسف، ؾٓؾ جيقز أن َيذبح صٚة 286س

واحدة، اؿ بًد مدة َيذبح صٚة أخرى: ٕن ؿدرتف ادٚديٜ ٓ َتسّح 

 بذبح افنٚتغ دم آن واحد؟

ًٜ  ج: ًٕؿ، جيقز، ؾتجزئف  جٚئز. : ؾٕٚمرافًََٜٔ ظذ ؿدر افسَّ
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ًّٔٚ ظذ أربع رـًٚت بًد ادٌرب: 287س : صخص يداوم يقم

 رـًتغ ُشْٜ مٗـدة، ورـًتغ ٕٚؾِٜ مىَِٜ. ؾٓؾ هذا جٚئز؟

 ج: جٚئز، ٓ مٕٚع. 

ِٝ ضٚفؼ(، 288س : صخص َأْرَشؾ ٓمرأتف ورؿٜ مُتقًبٚ ؾٔٓٚ: )إٔ

أخقهٚ دم افىريؼ، ؾٓؾ افىالق وفُـ افقرؿٜ مل َتِهِٓٚ،  َؿىًَّٓٚ 

 واؿع أم ٓ؟

 ج: افىالق واؿع.

ؾ َمـ َيًتّر ظْف؟289س ـر  : هؾ جيقز فِنخص أن ُيق

 ج: ًٕؿ، جيقز.

: مٚ صحٜ احلديٞ افَدد افذي ؾٔف: ))يٚ بـ آدم، ٓ خَتَْػ 291س

 ((؟ٓنمـ ذي شِىٚن مٚ دام شِىٚين وُمُِل ٓ يزو

ا، أو ٓ يُٚد َِؿ فف إشْٚد، وفُـ مًْٚه  ج: ضًٔػ اإلشْٚد جدًّ ًْ ُي

 صحٔح.
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ؿ رؾع افٔديـ دم صالة اجلْٚزة؟291س ُْ  : مٚ ُح

ج: يرى أـثر افًِامء مؼوظٜٔ رؾع افٔديـ دم صالة اجلْٚزة. 

ًؾ ظبد اهلل بـ  ٍِ وادستْد: افَٔٚس ظذ افهِقات ادًتٚدة. وـذفؽ ف

 ظّر .  

ؾٓق حديٞ  وأمٚ حديٞ: ))ـٚن َيرؾع يديف دم إوػ اؿ ٓ يًقد((

ٍف أـثر افًِامء إوفغ. ًَّ ا، َض  ضًٔػ جدًّ

: رجؾ َشَجد واإلمٚم َرَؾع، اؿ شجد اإلمٚم افسجدة افثٕٜٚٔ 299س

 ومٚ زال افرجؾ شٚجًدا، ؾٓؾ َتبىؾ صالتف؟

 ج: ٓ َتبىؾ، فُـ مُروهٜ.

َِغ إػ ؿقفف: ))وأصٓد أن حمًّدا ظبده 292س : جِس فِتنٓد، وَب

َِّؿ، ؾٓؾ تهح صالتف؟ورشقفف(( واحتٚج أن َيد  خؾ اخلالء ؾَس

ج: ًٕؿ، صالتف صحٔحٜ: ؾٚفهالة ظذ افْبل دم آِخر افتنٓد فٔسٝ 

 رـًْٚ، وٓ َتبىؾ افهالة بسـٓٚ.
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 : هؾ يُّـ أن حتٔض ادرأة دم افنٓر مرتغ؟294س

ج: يُّـ دم أوفف مرة ودم آخره مرة، ؾُٔقن بغ احلٔوتغ زمـ 

 ؿهر، ؾِٔس هْٚك دفٔؾ َيّْع.

 : هؾ َاَبٝ ِحِػ افٍوقل؟295س

ُٝ حمتًٚجٚ إػ إابٚت شْده. رة، وإن ـْ ْٝ ظِٔف ـتٛ افسر ََ  ج: َأْضب

: صخص َوَضع يده ظذ ادهحػ وحِػ أٓ َيًٍؾ 296س

ؿ؟ ُْ ِٓٚ، ؾام احُل ًَ  مًهٜٔ مًْٜٔ، اؿ َؾ

 ج: ظِٔف ـٍٚرة يّغ، مع افتقبٜ وآشتٌٍٚر.

 إؽراب مـ : صخص  مسِؿ يسُـ بجقار ـْٔسٜ، ؾٖٔيت297س

 افْهٚرى ؾٔسٖفقٕف ظـ مُٚن افُْٔسٜ، ؾرصدهؿ، ؾٓؾ ظِٔف إاؿ؟

 ج: ٓ إاؿ ظِٔف.
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: رجؾ ؿٚل فزوجتف: )ظعَّ افّٔـ فـ أجٚمًِؽ مرة 298س

 أخرى!!( ؾام احلؾ؟

ر ـٍٚرة يّغ، ويٖيت أهِف. ٍر  ج: احَلؾ أن ُيُ

رة مـ افًجغ،299س ًْ وأن  : هؾ َاَبٝ أن ُروح ادٗمـ خَترج ـٚفنَّ

 ُروح افُٚؾر خَترج ـٚفنقـٜ مـ افهقف؟

ٚ. فُـ ؿد ؿٚل تًٚػ:  ِزَظِٚت َؽْرًؿٚ }ج: ٓ أظِؿ دم ذفؽ ٕهًّ َوافَّْٚ

َْٕنًى1ٚ) ِصَىِٚت   .[9، 1]افْٚزظٚت:  {( َوافَّْٚ

ؿ ادهٚؾحٜ ظَٛ افهالة؟411س ُْ  : مٚ ُح

: هؾ ورد ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بهقرة  َٝ ج: إن شٖف

 ٜ، إٔف ـٚن يهٚؾح أصحٚبف بًد افهالة، ؿِْٚ: مل َيِرد.مستديّ

 فُـ ٓ ٕستىٔع أن ٕهؾ هبٚ إػ حد افتبديع وٓ افتحريؿ. 

ًٓ دم افزيد، ؾٓؾ جيقز أخذ افٍٚئدة؟411س ُٝ مٚ  : َوضً

 ج: ؾقائد افزيد ربٚ، صٖهنٚ صٖن افبْقك.
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 : هؾ جتقز اإلؿٚمٜ دم بالد افٍُر؟419س

ادسِؿ افذي ئًش بغ طٓرايَن  ج: حديٞ: ))إٔٚ بريء مـ

 ادؼـغ(( حديٞ مًِقل وضًٔػ اإلشْٚد.

ًٓ ظْف. ُٝ مسئق  ومًْٚه دم حٚل ابقتف: إذا أصٔٛ ادسِؿ بٖذى، ؾِس

 ويبَك افْير إػ احلٚل افًٚم: 

ؾ٘ذا ـٚن افنخص ادَٔؿ دم هذه افبالد يستىٔع أن ئَؿ ديْف، 

 ؼ وافٍسٚد: ؾال بٖس. ويستىٔع أن ُيٚؾظ ظذ أهِف وأوٓده  مـ اف

 وإن ـٚن خينك افٍسٚد ظذ ٍٕسف أو أهؾ بٔتف، ؾٚهلل ٓ ُُيٛ افٍسٚد.

: ذاء افُٔاموي بٚفتَسٔط وِمـ َاؿ َيزيد افبٚئع دم افسًر، 412س

 ؾٓؾ هذا جٚئز؟

 ج: هذا بٔع جٚئز، وؿد َأَحؾ اهلل افبٔع.
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: ضبٔبٜ تًّؾ دم )ؿسؿ افْرسٚ وافتقفٔد(، ويًّؾ مًٓٚ 414س

ضبٔبتٚن دم ٍٕس افَسؿ، وؿٕٚقن افًّؾ يَتيض حوقر اجلّٔع 

َُّـ بتَسٔؿ افًّؾ بْٔٓـ، ـؾ ضبٔبٜ يقمٚن دم  َٔ َضقال إشبقع، ؾ

 إشبقع، ؾٓؾ هذا جٚئز؟

 ج: ًٕؿ، هذا جٚئز بوٚبىغ: 

 ظدم تضر ادهٚفح افًٚمٜ فِْٚس. -إول

 ُمقاَؾَٜ اددير ادبٚذ. -افثٚين

ٚ ضقل افًٚم؟: هؾ جيقز إخراج ز415س  ـٚة ادٚل صٓريًّ

 ج: أمٚ ؿبؾ حِقل وؿتٓٚ ؾجٚئز.

أمٚ بًد حِقل وؿتٓٚ ؾال جيقز، إٓ إذا ختِػ ادكف أو دظٝ  

 رضورة إػ ذفؽ.

 : مٚ ظالج ضًػ اهلّٜ؟416س

 ج: تَتًقذ بٚهلل مـ افُسؾ، وتسٖفف أن يرؾع هتؽ.
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ْٜ جمٚز؟417س  : هؾ يقجد دم افَرآن أو افسُّ

جٚز مل يُـ مقجقًدا ظذ ظٓد افْبل صذ اهلل ظِٔف ج: اصىالح اد

 وشِؿ.

وفُـ هْٚك َمقاضـ ؿد َيسقغ أن َٕقل ذفؽ ؾٔٓٚ، وافًزة بام آل  

 إفٔف هذا ادجٚز.

ٚ}ؾّثاًل: ؿقفف تًٚػ:   َٓ َّْٚ ؾِٔ ـُ َٜ افَّتِل  ْرَي ََ َِٖل افْ  .[89]يقشػ:  {َواْش

 مًِقم أن ادًْك: واشٖل أهؾ افَريٜ .

 ا افٌرار ظدة أدفٜ مـ ـتٚب اهلل شبحٕٚف.ـذفؽ ظذ هذ

أمٚ إذا ـٚن ادجٚز َيٗول إػ تٖويؾ صٍٚت افرب ؤٍٕٓٚ، ؾٓذا 

 بٚضؾ.

فُـ إن ـٚن ادجٚز َيٗول إػ أمر مًِقم ومؼوع َيَبِف افؼع، ؾال 

هٚب إفٔف.  بٖس بٚفذَّ
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: َمـ ؾٚتتف رـًٜ دم اجلًّٜ، هؾ ُيُّؾ رـًٜ أم يهع 418س

ٚ؟ ًً  أرب

رـًٜ: حلديٞ افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ))مٚ أدرـتؿ  ج: ُيُّؾ

َٖمِتقا((. ُِّقا، ومٚ ؾٚتُؿ ؾ  ؾَه

ؿ افبٔع وافؼاء دم ادسجد؟419س ُْ  : مٚ ُح

ـ يبٔع أو إذا رأيتؿ مَ ج: ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ))

 ...(( احلديٞ.اهلل جتٚرتؽ َح بَ رْ يبتٚع دم ادسجد، ؾَقفقا: ٓ أَ 

 اهلل ظِٔف وشِؿ هَنَك ظـ افبٔع وافؼاء دم ادسجد. وافْبل صذ

ؿ صالة افتٓجد دم مجٚظٜ؟411س ُْ  : مٚ ُح

 ج: ٓ بٖس، فُـ إؾوؾ أن يُقن ذفؽ دم رموٚن.

ودم ؽر رموٚن إَْوَػ أن تهع دم بٔتؽ: فَقل افْبل صذ اهلل ظِٔف  

 وشِؿ: ))أؾوؾ صالة ادرء صالتف دم بٔتف إٓ ادُتقبٜ((.

 



 

 
243 

: مٚ صحٜ حديٞ: ))ٓ ُتَص افرؤيٚ إٓ ظذ ٕٚصح أو 411س

 ظٚمل((؟

 ج: حديٞ ضًٔػ اإلشْٚد.

 : هؾ طٓرت ـؾ ظالمٚت افسٚظٜ افهٌرى؟419س

 ج: مل َتيٓر.

 : رجؾ َؿَتؾ ضٍاًل بسٔٚرتف خىٖ، ؾام ِدَيتف؟412س

 ج: ِدَيتف هل ِدَيٜ افرجؾ افُبر:

 إن ـٚن مـ أهؾ اإلبؾ، ؾاِمئٜ مـ اإلبؾ. 

ٚن مـ ظّقم افْٚس، ؾٚفذيـ فٔسقا مـ أهؾ اإلبؾ دم مك ن ـوإ 

ظْدٕٚ، اصىِح إزهر ظذ مٚ ذهٛ إفٔف ظّر وأؿره ظِٔف افهحٚبٜ، 

 ( ـِٔق جراًمٚ مـ افٍوٜ.26إٔف مٚ يًٚدل )
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َٛ بْٚت ؾَط، ؾٓؾ إلخقتف ٕهٔٛ دم ادراث؟414س َْٕج  : رجؾ َأ

ّـ، ؾُٔقن ادجّقع ج: ًٕؿ، ؾٚفبْٚت هلـ افثِثٚن، وافزوجٜ هلٚ افثُّ 

 ( إلخقتف افذـقر.5(، و)94( مـ )19)

 : هؾ ِحٍظ افَرآن افُريؿ واجٛ أو مستحٛ؟415س

 ج: ذاك مستحٛ.

ؿ افتٖمغ ظذ افًّؾ؟416س ُْ  : مٚ ُح

ًِد.   ج: إذا ـٚن ب٘مُٕٚؽ آبتًٚد ؾٚبَت

 : هؾ افبًٜٔ ذط دم دخقل اإلشالم؟417س

 ج: فٔسٝ ذًضٚ.

 ))َمدارج افسٚفُغ((؟ : مٚ رأيُؿ دم ـتٚب418س

.ْٜ  ج: ٓ إٔهح بف: دِٚ ؾٔف مـ افتهقؾٚت وادخٚفٍٚت فُِتٚب وافسُّ
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ْٝ مـ ضغ؟419س  : هؾ احلٔقإٚت ُخَِِ

 ج: اهلل أظِؿ.

ِٝ ضٚفؼ،491س  : رجؾ ؿٚل فزوجتف: )إن أردِت افىالق ؾٖٕ

ؿ؟  ُْ  ؾَٚفٝ افزوجٜ: ًٕؿ، أريد( ؾام احُل

 ج: حمسقبٜ ظذ افزوج تىَِٜٔ.

 : مٚذا ًٍٕؾ بّبِغ افربٚ افذي دم ادجِس احلسبل؟491س

ج: َأخِرْجف فٍَراء ٓ تربىؽ هبؿ ؿرابٜ: ظذ شبٔؾ افتخِص مْف، أو 

 دم مهِحٜ ظٚمٜ فِّسِّغ بٚشتثْٚء ادسٚجد.

ؿ افسٍر دم افَىٚر دون دؾع ؿّٜٔ افتذـرة؟499س ُْ  : مٚ ُح

 وإذا ـٚن حراًمٚ وحهؾ، ؾام احلؾ؟  

 ؾ أن َتنسي تذـرة وتَىًٓٚ.ج: ٓ جيقز، واحل
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 : هؾ إجٚزة افَرآن تُقن ظـ طٓر ؿِٛ أو مـ ادهحػ؟492س

 ج: هذه إجٚزة، وهذه إجٚزة.

ِٝ ضٚفؼ( دم رشٚفٜ ظذ افْٝ، 494س َٛ فزوجتف: )إٔ َت ـَ : رجؾ 

 ؾٓؾ وؿع افىالق؟

 ج: ًٕؿ، وؿع افىالق.

ؿ وضع افهقر افنخهٜٔ دم افبٔٝ؟495س ُْ  : مٚ ُح

ئُٜ، ؿٚل افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ))إن ادالئُٜ ٓ ج: َتىرد ادال

 َتدخؾ بًٔتٚ ؾٔف ـِٛ وٓ صقرة((.

ر رجؾ ظذ ظٓد رشقل اهلل َذ َٕ : مٚ صحٜ هذا احلديٞ: 496س

صذ اهلل ظِٔف  ؾٖتك افْبلَّ  (إٜقَ بُ ـ) بصذ اهلل ظِٔف وشِؿ أن يْحر إباًل 

 (.إٜقَ بُ ـ) بوشِؿ، ؾَٚل: إين ٕذرت أن إٔحر إباًل 
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هؾ ـٚن ؾٔٓٚ واـ مـ أواٚن ))ؾَٚل افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  

  .ؿٚل: ٓ ((د؟ًبَ اجلٚهِٜٔ يُ 

 .ؿٚل: ٓ ((هؾ ـٚن ؾٔٓٚ ظٔد مـ أظٔٚدهؿ؟))ؿٚل: 

 ...(( احلديٞ؟بْذرك ِف وْ أَ ))ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:  

 ج: اٚبٝ صحٔح.

ؿ تيٚهر افزوج بحٛ زوجتف، واخلٚض497س ُْ  -ٛ خلىٔبتف: مٚ ُح

 ظذ )افسقصٔٚل مٔديٚ(؟

 ج: ٓ َيًٍؾ هذا افزوج أمٚم افْٚس، وإٕام ظِٔف أن يُقن وؿقًرا.

 أمٚ اخلٚضٛ ؾِٔبتًد ظـ خمىقبتف: ؾٓل امرأة أجْبٜٔ. 

ـ َأَخذ بَقل ابـ ظّر ريض اهلل ظْٓام498س َّ دم  -: مٚ افرأي ؾٔ

 جقاز إتٔٚن ادرأة دم ُدُبرهٚ؟

ا افذي َأَخ   ذ بَقل ابـ ظّر دم هذا افبٚب.ج: أراه صٚذًّ
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ًَـ اهلل َمـ أتك امرأة دم ))وؿد ؿٚل افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ:   فَ

 ُدُبرهٚ((.

: مٚ ترجٔحُؿ دم مًْك افهالة ظذ افرشقل صذ اهلل ظِٔف 499س

 وشِؿ؟

ج: افهالة ظِٔف تتوّـ افدظٚء فف وافثْٚء ظِٔف، فُْٓٚ أصٚفٜ ظذ 

دظٚء، ومـ اهلل ظِٔف اْٚء، ومـ ادالئُٜ افدظٚء، ؾٚفهالة مْٚ ظِٔف 

 ظِٔف دظٚء.

ُِّؿ افتجقيد وافَراءة بف؟421س ًَ ؿ َت ُْ  : مٚ ُح

 ج: افتجقيد مستحٛ.

: ٕذرُت إن ُوؾَْٚ فبْٚء افبٔٝ أن َأذبح خروًؾٚ، وُوؾَْٚ 421س

ؿ؟ ُْ َؼ، ؾام احُل ٍِ  واحلّد هلل، وفُـ مل أذبح ٕن ادٚل ؿد ُإٔ

 ُتقدم بف متك اشتىًٝ. ج: مٚ زال افْذر دم ذمتؽ،
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ٚ، ؾىٚفبْتف بقرؿٜ رشّٜٔ 429س : امرأة ضَِٓٚ زوجٓٚ صٍقيًّ

ََِّٓٚ افَٚيض، ؾٓؾ تىَِٜٔ  ِْع وَض ْٝ ظِٔف ؿؤٜ ُخ ؾرؾض، ؾَرؾً

 افَٚيض حُتَسٛ افتىَِٜٔ افثٕٜٚٔ؟

 ج: هق افذي اضىرِك إػ هذا، ؾُتْحَسٛ تىَِٜٔ إٜٚٔ.

ؿ هلٚ افَٚيض ب  َُ ِْع؟فُـ بَل افسٗال: متك َح  ٚخُل

ِْع بًد أن إتٓٝ ِظدهتٚ، ؾام هل إٓ وشِٜٔ ٕخذ   ؿ هلٚ بٚخُل َُ إذا َح

َٜ، ؾال حُتَسٛ تىَِٜٔ جديدة، وإٕام هل تىَِٜٔ واحدة  َِّ ى ُّ ورؿٜ ـ

 حْٔئٍذ.

ًَد ضالًؿٚ؟422س ِْع ُي  : هؾ اخُل

 ج: اخلِع ظْد اجلّٓقر تىَِٜٔ واحدة بٚئْٜ.
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كر دم ؿراءة افَرآن، ؾام : زوجل مٚت صًٓٔدا، فُْف ـٚن ُي424َس

ؿ؟ ُْ  احُل

ج: َأْمره مقـقل إػ اهلل، وافَىع بٚفنٓٚدة ٓ جيقز ٕحد إٓ افذيـ 

جٚء هبؿ افْص ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، وجٚء ذِـرهؿ 

 دم ـتٚب اهلل.

 : مٚ افدفٔؾ ظذ حتريؿ افتُْٔس؟425س

ِْٛ فًِّٚين، وهذا رء مل يهًْف افْبل ظِٔ ف افهالة ج: ؾٔف َؿ

 وافسالم.

 وافتُْٔس فف صقر:

 ؾِق ؿرأَت )افْسٚء( ؿبؾ )آل ظّران( ؾال حرج.

 فُـ افتُْٔس دم افسقرة افقاحدة خُيِؾ بٚدًْك بال ريٛ.
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: هؾ افقفد أو افبْٝ افًٚؿٚن جيقز حرمٚهنام مـ ادراث 426س

 بسبٛ ظَقؿٓام؟

 ج: أمٚ احلرمٚن مـ ادراث، ؾال.

، ؾّـ ادُّـ أن تًىل ادىٔع مٚ ٓ تًىل أمٚ اهلبٚت دم افدٕٔٚ 

 افًٚق.

ؿ إخراج افزـٚة ؿبؾ مًٔٚدهٚ بنٓر: ٕيًرا فقجقد 427س ُْ : مٚ ُح

 ؾَر مريض ُيتٚج ادٚل؟

 ج: ٓ بٖس بذفؽ.

ؿ اإليامن بام جٚء دم ))افًَٔدة افىحٚويٜ(( مـ 428س ُْ : مٚ ُح

 ابقت اإليامن بام جٚء بٚفِسٚن وافَِٛ ؾَط؟

ْٜ.ج: خُمٚفِػ دً  تَدات أهؾ افسُّ
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ؿ مدح افرشقل ظِٔف افهالة وافسالم بدون 429س ُْ : مٚ ُح

 مقشَٔك؟

 ج: ُيَْير إػ أفٍٚظ هذا اددح:

ؾ٘ن ـٚن ادٚدح َيتُِؿ بُِامت ضٔبٜ تقاؾؼ افؼيًٜ، ؾال بٖس  

 بذفؽ.

 وإذا ـٚن اددح ؾٔف ـِامت ؾٔٓٚ ذك بٚهلل، ؾال جيقز. 

ؿ مجع افهِقات فٔاًل 441س ُْ   ـِٓٚ بسبٛ افنٌؾ؟: مٚ ُح

 ج: هذا مـ افُبٚئر.

ِرَغ ) }ؿٚل تًٚػ: وفَد  َه ُّ ِْ ـْ َصاَلهِتِْؿ 4َؾَقْيٌؾ فِ ـَ ُهْؿ َظ ( افَِّذي

رون افهالة حتك خَيرج  [5، 4]ادٚظقن:  {َشُٚهقنَ  وهؿ افذيـ ُيٗخر

 وؿتٓٚ.
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 : هؾ ورد حديٞ ؾٔف حتريؿ شّؽ مًغ؟441س

 ج: ٓ أظِؿ حديًثٚ دم هذا.

ََّٔٚرِة }اهلل ؿٚل: بؾ  ْؿ َوفِِسَّ ُُ ُٚمُف َمَتًٚظٚ َف ًَ ُْٔد اْفَبْحِر َوَض ْؿ َص ُُ ُأِحؾَّ فَ

قا  َُ ُْٔد اْفَزر َمٚ ُدْمُتْؿ ُحُرًمٚ َواتَّ ْؿ َص ُُ ْٔ َِ َم َظ ِْٔف اهللَ َوُحرر افَِّذي إَِف

ونَ  َؼُ  .[96]ادٚئدة:  {حُتْ

بحر؟ ؾَٚل إٔتقضٖ بامء افوافرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ُشئِؾ: 

 ((.ٔتتفؾ مَ احلِ  ،ٓقر مٚؤههق افىَّ ))رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

ؾُؾ صٔد افبحر حالل، وإن ـٚن بًض افًِامء يَقفقن: )إن 

 افتّسٚح َُيرم: ٕٕف مـ ذوات إٕٔٚب( فُـ فٔس ظْدٕٚ دفٔؾ ؾٔف.

ِدل حجٜ((؟449س ًْ رة دم رموٚن َت ّْ  : مٚ صحٜ حديٞ: ))ُظ

 ج: اٚبٝ صحٔح.
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 : هؾ جيقز افزواج بال مٓر حمدد؟442س

د إمر  ج: ٓ بد فِّرأة مـ َصداق. وإن اختٍِتؿ بًد ذفؽ ؾُرَ

 فألظراف افسٚئدة.

: امرأة ظْدهٚ ِضٔؼ دم افتٍْس، وفبس افَْٚب َيزيد هذا 444س

 إمر، ؾٓؾ جيقز هلٚ َخِع افَْٚب؟

 ج: جيقز فِضورة افَهقى.

 ط أبقاب اجلْٜ((؟: مٚ صحٜ حديٞ: ))افقافد أوش445س

 ج: ٓ َيثبٝ.

ؿ َتُرار افًّرة مـ )افتًْٔؿ(؟446س ُْ  : مٚ ُح

 ج: مل يًٍِف افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ وٓ أصحٚبف.
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 : هؾ افتهٚق افًُٛ بٚفًُٛ دم افهالة واجٛ؟447س

ج: فٔس بقاجٛ فُْف ُيستحٛ، فٔس افًُٛ وإٕام افَدم بٚفَدم 

 وادَُِْٛ بٚدَُِْٛ.

ْٔٝ ٓ مَتْر ؾٔف جٔٚع أهِف((؟: مٚ ص448س  حٜ حديٞ: ))َب

 ج: مًِقل، وأؿهد بذفؽ افًِٜ افَٚدحٜ، وظِٔف ؾٓق ضًٔػ.

.))ًَِٜ  وؿد أورده اهلروي دم ))إحٚديٞ ادُ

 : هؾ جيٛ ظذ افزوج ضٚظٜ أمف إذا َأَمرْتف بىالق زوجتف؟449س

 .ج: إذا ـٕٚٝ أمف تتُِؿ بحؼ ؾال بٖس. وإذا ـٕٚٝ أمف طٚدٜ ؾٖٔاؿ

 : هؾ افدظٚء بهقت مرتٍع دم ؿٔٚم افِٔؾ ُيبىِؾ افهالة؟451س

 ج: ٓ ُيبىِٓٚ، فُـ مٚ صقرة هذا افهقت ادرتٍع ومٚ صٍتف؟

ؿ ؿراءة )ُبْردة افبقصري(؟451س ُْ  : مٚ ُح

 ج: ـثر مْٓٚ ضالل مبغ.



 

 
256 

 : مٚ صحٜ حديٞ: ))رضٚ افرب دم رضٚ افقافد((؟459س

 ج: حديٞ ضًٔػ.

 هحػ يًَْد؟: هؾ احلِػ بٚد452س

ر احلٚفػ ـٍٚرة يّغ إذا خٚفػ افّٔغ. ٍر  ج: ًٕؿ، يًَْد، وُيُ

ؿ افَْقت دم افقتر؟454س ُْ  : مٚ ُح

 ج: افَْقت دم افقتر مستحٛ.

ًَّػ حديٞ ادًٚزف َيسقغ فف حتِٔؾ ادًٚزف: 455س : هؾ َمـ َض

 ٕن أيٚت افقاردة دم إمر هْٚك خالف دم تٖويِٓٚ؟

ٕٝ مقجقدة ظذ ظٓد رشقل اهلل صذ اهلل ج: ادًٚزف هذه هؾ ـٚ

 ظِٔف وشِؿ هبذا افتقصٔػ؟!

َٓ تثر هذه ادًٚزف افؼ وافٍسٚد.   َأ
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ُٝ أؿقال افسِػ دم تٍسر   ُٝ بوًػ احلديٞ، وَترـ َِّّ حتك فق َش

َٓ ُتثر افؼ وافٍسٚد؟!  أيٚت، َأ

َٓ َتكف افْٚس ظـ ـتٚب رهبٚ وُشْٜ ٕبٔٓٚ  إػ افًبٞ؟! -َأ

ًّٔٚ؟: 456س ؿ ؿْقت افٍجر يقم ُْ  مٚ ُح

 ًّٚٔ ج: إن ـٕٚٝ هْٚك ٕٚزفٜ ٕزفٝ بٚدسِّغ، ؾال بٖس بٚفَْقت يقم

 حتك يرؾع اهلل هذه افْٚزفٜ ظـ أهؾ اإلشالم.

وإن مل تُـ هْٚك ٕٚزفٜ، ؾَْٕٚوَػ افَْقت وؿٝ افْقازل. أمٚ افبدظٜ  

 ؾال أحتِّٓٚ.

َٕجّع بغ افْٓل ظـ افْذر وبغ افث457ْس ٚء ظذ ادُقؾِغ : ـٔػ 

 بف؟

 ج: ٓ َتًُٚرض، ؾٕٚؾوؾ أٓ َتِْذر، فُـ إذا ٕذرَت فزمؽ افقؾٚء.
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: مٚ صحٜ حديٞ: ))َيدخؾ ؾَراء ادسِّغ اجلْٜ ؿبؾ 458س

 إؽْٔٚء بْهػ يقم((؟

 ج: شْده حسـ.

ْٜ؟459س  : هؾ يٖاؿ افنخص ظذ افتَهر دم صالة افسُّ

 ج: ٓ يٖاؿ، فُـ يٍقتف اخلر وإجر.

 : مٚ ٕهٔحتُؿ فِّسِؿ ادَٔؿ دم بالد افٍُر؟461س

 ج: أن يرجع إػ بالد ادسِّغ.

وإن ـٚن وٓبد بَٚؤه هْٚفؽ، ؾِٔحٚؾظ ظذ ديْف، ظذ صالتف، ظذ  

 صٔٚمف، ظذ أوٓده وزوجتف.

ؿ ظَد اإلجيٚر ادْتٓل بٚفتِّؽ؟461س ُْ  : مٚ ُح

 َرر وجٓٚفٜ.ج: اإلجيٚر ادْتٓل بٚفتِّؽ ٓ جيقز: دِٚ ؾٔف مـ ؽَ 
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: هؾ )افتحٔٚت( اشؿ ضٚئر دم اجلْٜ ظذ صجرة يَٚل هلٚ: 469س

 )افىٔبٚت(؟

 ج: هذا مـ افتخريػ.

 : هؾ افىالق دم احلٔض يَع؟462س

 ج: افىالق دم احلٔض واؿع ظْد مجٚهر افًِامء.

ؿ مس احلٚئض فِّهحػ؟464س ُْ  : مٚ ُح

 ج: خروًجٚ مـ اخلالف متسف بحٚئؾ.

ٓقا وإٓ ؾٖهؾ احلديٞ ي  ذهبقن إػ جقاز مسف: وذفؽ ٕهنؿ َوجَّ

ُروَن }أيٜ:  َّٓ َّٓ ادَُْى ُف إِ سُّ َّ إػ إٔف دم افُتٚب  [79]افقاؿًٜ:  {َٓ َي

رون(: ادالئُٜ. َّٓ  ادُْقن، و)ادُى

وحديٞ: ))ٓ يّس افَرآن إٓ ضٚهر(( ضًٔػ، افهقاب ؾٔف إٔف 

 مرشؾ. 

 ؾً٘ذا مل يهبح هْٚك مٕٚع مـ مسف.
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ًَّْٔقن مـ مسف فِحديٞ ادذـقر.أمٚ افٍَ  ٓٚء ؾ

 : هؾ رظٚيٜ إم ادسْٜ واجبٜ ظذ ـؾ أوٓدهٚ؟465س

 ج: واجبٜ ظذ أوٓدهٚ افذـقر.

ؿ؟466س ُْ ِسٔف، ؾام احُل َٕ  : رجؾ ٕذر ٕذًرا و

ٍَٔسض مثؾ مٚ  ج: يتقشط دم إمر ويْير ٕمثٚفف ـٔػ يْذرون، ؾ

 يْذرون.

ؿ أـؾ ضًٚم مقفد افْب467س ُْ  ل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ؟: مٚ ُح

ْؾ مْف.  ُُ  ج: إذا ـٚن ُذبِح ظذ اشؿ اهلل ؾ

وإذا ُذبِح ظذ ؽر اشؿ اهلل ـ وفق حتك ظذ اشؿ رشقل اهلل، ؾال 

 تٖـؾ مْف.

يَٜ مريؿ أخٝ فْبل اهلل هٚرون؟468س در  : هؾ افهر
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ج: فٔسٝ بٖخٝ فف، وفُـ ـام ؿٚل افرشقل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

 ((.قن بٖٕبٔٚئٓؿ وافهٚحلغ ؿبِٓؿُّّ َس إهنؿ ـٕٚقا يُ ))

 : مٚ ِدَيٜ ؿىع افذراع بسبٛ حٚدث شٔٚرة خىٖ؟469س

 ج: ٕهػ ِدَيٜ اإلٕسٚن.

 : هؾ ظّؾ ادرأة دم افتّريض حرام؟471س

ؿ  ُْ ج: فٔس بحرام، وفُـ ادالبسٚت ادحٔىٜ هل افتل ُتًىْٔٚ احُل

 افْٓٚئل.

َدر َيًتِجٚن471س ََ ...(( : مٚ صحٜ حديٞ: ))افدظٚء واف

 احلديٞ؟

 ج: حديٞ ضًٔػ.
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يـ واظتبٚره مـ افزـٚة؟479س  : هؾ جيقز إشَٚط افدَّ

يـ واحتسٚب ذفؽ مـ  ج: ٓ جيقز ظْد مجٓقر افًِامء إشَٚط افدَّ

افزـٚة: ٕن افٍَر ؿد يُقن حمتًٚجٚ إػ ضًٚم وذاب ؿبؾ َشداد 

يـ.  افدَّ

ؿ افَراءة دم ادهحػ ادِقن؟472س ُْ  : مٚ ُح

فَراءة دم ادهحػ ادِقن، وؽره أؾوؾ حتك ٓ تْنٌؾ ج: جتقز ا

 ظـ تدبر أيٚت. 

 : مٚ صحٜ حديٞ: ))افسِىٚن طِؾ اهلل دم أرضف((؟474س

 ج: ٓ َيثبٝ.

ؿ افًّؾ دم افٍْٚدق؟475س ُْ  : مٚ ُح

 ج: بْٚء افٍتقى يُقن ظذ ضبًٜٔ افًّؾ دم افٍْٚدق.

 

 



 

 
263 

 : هؾ آفتٍٚت بٚفًغ ُيبىِؾ افهالة؟476س

رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظـ ُيبىِٓٚ، وفُـ ُشئِؾ  ج: ٓ

هق اختالس خيتِسف افنٔىٚن مـ ))ؾَٚل:  ،آفتٍٚت دم افهالة

 ((.صالة افًبد

ر بًد إٓتٓٚء مـ ادُتقبٜ؟ 477س ـْ ؿ رؾع افهقت بٚفذر ُْ  : مٚ ُح

 ج: إذا ـٚن ٓ َُيّؾ تنقيًنٚ ظذ أحد، جٚز رؾع افهقت.

ُٝ  ظْٓام: )ؿٚل ابـ ظبٚس ريض اهلل أظرف إَوٚء صالة افْبل  ـْ

 (.صذ اهلل ظِٔف وشِؿ بٚفتُبر

ـر حغ يْكف افْٚس مـ ع افهقت، بٚفذر ؾْ رَ  نَّ )إِ  ودم روايٜ:

 (.ـٚن ظذ ظٓد افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ -ادُتقبٜ

ََّٔقا دم ذفؽ، ؾٚشتدفقا بٖن افْبل   صذ اهلل ظِٔف وشِؿأمٚ افذيـ َض

ؿ أحدـؿ إٔف يْٚجل ربف، وٓ جيٓر بًوُؿ ظذ بًض ًِْ َٔ فِ ؿٚل: ))

 ((.بٚفَراءة
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وأرى ـ واهلل أظِؿ ـ أن حديٞ ابـ ظبٚس ريض اهلل ظْٓام  وإن مل 

 يقجد دم متْف مٚ شٖذـره، إٓ أين أطْف ـٚن دم )ِمَْك(.

ؾًِٔف: يْدؾع اإلصُٚل أو ضٚب افدفٔؾ افذي ؿد يقرده افبًض 

ـر، يُقن هذا دفٔاًل ظِٔف. بّؼوظٜٔ اجلٓر دم أيٚم افتؼيؼ  بٚفذر

وذفؽ ٕن ابـ ظبٚس ـٚن مـ ادستوًٍغ مع أمف بُّٜ، ومل هيٚجر  

، افِٓؿ إٓ دم أواخر حٔٚة صذ اهلل ظِٔف وشِؿإػ مديْٜ رشقل اهلل 

رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ. أمٚ ابـ ظبٚس ؾُٚن صًٌرا ؾِؿ 

قل ظِٔف افهالة وافسالم، يْتَؾ إػ ادديْٜ إػ دم أواخر حٔٚة افرش

 وؿد صٓد  حجٜ افْبل.

ل ظذ أيٚم ِمَْك. واهلل أظِؿ  -واهلل أظِؿ -ؾيْل  أن هذا احلديٞ ُمَْزَّ

 واهلل أظِؿ واهلل أظِؿ.
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ؿ افتنٓر بٍتٚة شٚرؿٜ بدون بْٜٔ؟478س ُْ  : مٚ ُح

ج: إذن ٓ ُتثبِٝ أهنٚ شٚرؿٜ مٚ دام بدون بْٜٔ، ؾال َتتٓؿ افْٚس َخْبط 

 ء.ظنقا

ؿ أخذ مًٚش افقافد مع افزواج افًردم )بدون 479س ُْ : مٚ ُح

 مٖذون(؟

 ج: هذا ؽش فِدوفٜ.

 : مٚ صحٜ حديٞ: ))إئّٜ مـ ؿريش((؟481س

ج: صحٔح فنقاهده، بؾ ؿد ظده بًض افًِامء بنقاهده مـ 

 إحٚديٞ ادتقاترة.

رك وَأَخذ مٚفؽ((؟481س ْٓ َِد َط  : مٚ صحٜ زيٚدة: ))وإِْن َج

 ضًٍٜٔ. ج: زيٚدة
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ؿ أخذ دواء فَىع احلٔض مـ أجؾ صٔٚم رموٚن؟489س ُْ  : مٚ ُح

ز ؾريؼ مـ أهؾ افًِؿ ذفؽ بال رضر.  ج: َجقَّ

هٚب فألؾراح؟482س ؿ افذَّ ُْ  : مٚ ُح

ج: ٓ بٖس إذا ـٕٚٝ إؾراح مْوبىٜ، افْسٚء مع افْسٚء، وافرجٚل 

 مع افرجٚل.

يٖخذ  -فًذر: هؾ َمـ َأْدَرك افتنٓد إخر مع اجلامظٜ 484س

 أجر اجلامظٜ؟

 ج: ٕسٖل اهلل فف ذفؽ. 

أمٚ حديٞ: ))َمـ َأْدَرك رـًٜ مـ افهالة، ؾَد أدرك افهالة((  

ؾٖختٚر أن هذا دم ادقاؿٔٝ، بًّْك أن َمـ َأْدَرك رـًٜ مـ افًك 

 ؿبؾ ؽروب افنّس، ؾَد أدرك افًك.

َيٜ؟485س  : هؾ ظتؼ افرؿٜٔ دم افَتؾ اخلىٖ ُيوٚف إػ افدر

َيٜ، ًٕؿ. ج:  ُيوٚف إػ افدر
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ِمًْٚ }ؿٚل تًٚػ:  ْٗ ـْ َؿَتَؾ ُم ًٖ َوَم َّٓ َخَى ِمًْٚ إِ ْٗ ُتَؾ ُم َْ ـٍ َأْن َي ِم ْٗ َٚن دُِ ـَ َوَمٚ 

ٌٜ إَِػ َأْهِِِف  َّ َِّ ٌٜ ُمَس ٍٜ َوِدَي ِمَْ ْٗ ٍٜ ُم ًٖ َؾَتْحِريُر َرَؿَب  .[99]افْسٚء:  {َخَى

 : متك أويت ٕبل اهلل إبراهٔؿ افْبقة؟486س

ـْ َؿْبُؾ }اهلل أظِؿ، وؿد ؿٚل تًٚػ:  ج: َْٚ إِْبَراِهَٔؿ ُرْصَدُه ِم ْٔ ْد آَت ََ َوَف

َّْٚ بِِف َظٚدَِِغ ) ـُ ٚ 51َو ُتْؿ هَلَ ْٕ َبِِٔف َوَؿْقِمِف َمٚ َهِذِه افتَّاَمأُِؾ افَّتِل َأ ِٕ ( إِْذ َؿَٚل 

قنَ  ٍُ  .[59، 51]إٕبٔٚء:  {َظٚـِ

برئ آن ذاك أم ٓ؟ ُٕ  اهلل أظِؿ. فُـ هؾ ـٚن ؿد 

 : هؾ جيٛ افقضقء بًد ُؽسؾ اجلْٚبٜ؟487س

 ج: ٓ جيٛ.

ؿ رهـ افبٔٝ مَٚبؾ مبِغ مٚيل ُيَرد؟488س ُْ  : مٚ ُح

 ،ٚ ًً َٔسُـ دم افبٔٝ، ؾسُٔقن افَرض جر ٍٕ ج: إذا ـٚن ادَُِرض ش

د رًبٚ، ؾال جيقز آن ذاك. ًَ ٚ ُي ًً  وـؾ ؿرض جر ٍٕ
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دَرض، وهق شٚــ دم أمٚ ؾَط إذا ـٚن شَرهـ أوراق افبٔٝ ظْد ا 

 بٔتف، ؾال بٖس.

ؿ إظىٚء ابْتل مـ مٚل افزـٚة، مع افًِؿ بٖين 489س ُْ : مٚ ُح

ؼ ظِٔٓٚ؟ ٍِ َٜ، ووافد افٍتٚة ُيْ َِّ  ُمْى

 ج: إذا ـٕٚٝ افبْٝ ؾَرة جٚز ذفؽ، وإٓ ؾال.

ُّْقت: مٚ صحٜ حديٞ: ))491س َْٚ َوافسَّ ؾ٘ن ؾٔٓام  :ظُِٔؿ بِٚفسَّ

 ؟((ٚمصٍٚء مـ ـؾ داء إٓ افسَّ 

َْٚ(: ؾٚحلديٞ ؾٔٓٚ اٚبٝ.   ج: أمٚ )افسَّ

ُّْقت(: ؾال يهح ؾٔٓٚ حديٞ.  وأمٚ )افسَّ

زَّ ادٖمقم تُبرة اإلحرام ؿبؾ اإلمٚم، ؾٓؾ تهح 491س ـَ  :

 صالتف؟

 ج: ٓ تهح صالتف.
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ـٚن رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ : مٚ صحٜ حديٞ: )499س

 َؿَك افهالة(؟ -راشخإذا خرج مسرة االاٜ أمٔٚل، أو االاٜ ؾ

 ج: هذا حديٞ أخرجف مسِؿ، فُْف مًِقل.

ًُرف افسٚئد دم افبالد.  ومسٖفٜ مسٚؾر افَك: ادََرّد ؾٔٓٚ إػ اف

: صخص يريد ذاء شٔٚرة، ؾذهٛ ٔخر مًف مٚل، وذهبٚ 492س

ٚ دًرض افسٔٚرات، وؿٚم َمـ يريد افسٔٚرة بٚختٔٚرهٚ، وؿٚم  شقيًّ

ادًرض، وَمـ أخذ افسٔٚرة يَقم بتسديد أخر بدؾع ادٚل فهٚحٛ 

ؿ؟ ُْ  آّْٚ مع افزيٚدة دـ دؾع فًِّرض، ؾام احُل

 ج: هذه حِٜٔ مـ حٔؾ افربٚ، ٓ جتقز.

 افِحٜٔ بٚفسقاد؟ ز صبغ: هؾ جيق494س

 ج: هذه مـ مسٚئؾ اخلالف.
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ٚ وتدفًٔسٚ دخىقبٜ. واجلقاز افذي أراه   وأرى اجلقاز مٚ مل يُـ ؽنًّ

 .جقاز مع افُراهٜ

وشبٛ اختٔٚري فِجقاز أن إحٚديٞ افقاردة ظـ افْبل صذ اهلل 

ظِٔف وشِؿ افهحٔح يُّـ تقجٔٓف، وإخرى افكُيٜ روايٜ 

 صٚذة.

َٚمٜ  ،ٚؾٜ يقم ؾتح مَُٜح بٖيب ؿُ  يِتَ أُ ؾحديٞ:   ٌَ ورأشف وحلٔتف ـٚفثَّ

وا هذا بقء، رر ؽَ ))ٚ، ؾَٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: بًٔٚض 

 (( رواه مسِؿ. بقا افسقادِْ واجتَ 

 افسقاد( صٚذة مًِقفٜ. بقاِْ واجتَ فُـ فٍيٜ: )

ر افزمٚن بٚفسقاد، يُقن ؿقم خيوبقن دم آِخ واحلديٞ أَخر: ))

 ((. رُيقن رائحٜ اجلْٜم، ٓ يَ اَم ـحقاصؾ احَل 

ـ إشْٚده، ؾَهْبٌٓؿ بٚفسقاد مـ شٔامهؿ  هذا احلديٞ وإن ُحسر

 قارج شٔامهؿ افتحِٔؼ.وفٔس هق شبٛ دخقهلؿ افْٚر، ـٚخل
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د اجلقاز: أن َحَسًْٚ وُحسًْٔٚ وزيد بـ أيب وؿٚص وظَبٜ بـ  ـر وممٚ ُيٗ

 ـٕٚقا َيهبٌقن بٚفسقاد. -أيب ظٚمر

 : صبل دون افبِقغ، ؾٓؾ جيقز ٕمف أن تهع بف؟495س

ًٜ مٚ دام دون افبِقغ. فُـ  ج: ٓ بٖس، إمر دم ذفؽ ؾٔف بًض افسَّ

 مٜ ادرأة فِهبل.مٚ وجدُت صًٔئٚ ئٍد إمٚ

ؿ خَتتُّؿ ادرأة دم اإلصبع افقشىك وافتل تِٔٓٚ؟ أم 496س ُْ : مٚ ُح

 أن افْٓل افقارد دم ذفؽ ينِّٓٚ؟

ج: يَقل افًِامء ـٚفْقوي وؽره: أمٚ ادرأة ؾتتختؿ دم إصٚبع 

جِغ إن صٚءت.  ـِٓٚ، حتك أصٚبع افرر

ؿ اخلروج ظذ احلٚـؿ؟497س ُْ  : مٚ ُح

ج ظذ احلٚـؿ ادسِؿ افَٚئؿ بُتٚب اهلل وبُسْٜ ج: ٓ جيقز اخلرو

ر َبقاح ظْدٕٚ  ٍْ ـُ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، إٓ إذا َصَدر مْف 

 مـ اهلل ؾٔف برهٚن.
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ٍر َبقاح ؾالبد مـ افْير إػ ادٍسدة وإػ  ـُ وأيًوٚ: إِْن َصَدر 

 ادهِحٜ.

ظٜ إٓ أن ؾٚحلٚصؾ: أن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ َأَمر بٚفسّع وافىٚ

 َتَرْوا ـًٍرا بقاًحٚ، ظْدـؿ مـ اهلل ؾٔف برهٚن.

َِّٛ ادهِحٜ ظذ  ٌَ وُيَوؿ إػ هذا مـ افَقاظد افًٚمٜ فإلشالم: َأْن ُت

ادٍسدة. إمٚ إذا ـٕٚٝ ادٍسدة هل افتل شَتٌِٛ ؾحْٔئٍذ اهلل ٓ ُُيٛ 

 افٍسٚد.

 : هؾ افٍتـ افتل ٕراهٚ أن مـ ظالمٚت افسٚظٜ افهٌرى؟498س

 : ًٕؿ، افٍتـ مـ ظالمٚت افسٚظٜ افهٌرى .ج

يتَٚرب افزمٚن، ويَْص ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: ))

ج؟ ؿٚل: رْ ؿٚفقا: ومٚ اهلَ  ((ُثر اهَلْرجح، ويَ ك افنُّ ََ ِْ افًّؾ، ويُ 

 ((.افَتؾ))
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ِٝ افىالق مـ افزوج، ؾَٚل افزوج هلٚ: )وـِتِؽ 499س : امرأة َضِب

 تًٍؾ إذا أرادت افىالق؟دم تِّسيح ٍٕسِؽ( ؾامذا 

د ظذ ـالمف  ِٓ ُٝ ٍٕز وؾٚرؿُتؽ( وُتن ج: تَقل افزوجٜ: )َضَِ

 صٚهَديـ ظدَفغ. -وـالمٓٚ

ؿ ذاء ـِٛ فِحراشٜ؟511س ُْ  : مٚ  ُح

ز هذا ادٚفُٜٔ وإحْٚف.  ج: جُيقر

 أمٚ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾْٓك ظـ اّـ افُِٛ. 

ف: أن افْبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ إٓ أن ُحجٜ ادٚفُٜٔ وإحْٚ 

ص دم اؿتْٚء افُِٛ إذا ـٚن فِحراشٜ أو افهٔد أو ادٚصٜٔ.  َرخَّ

ٚ، وجيقز بٔع افْٚؾع. وِمـ َاؿ   ًً ص دم اؿتْٚئف ـٚن ٕٚؾ ؿٚفقا: ؾِام َرخَّ

 ؿٚفقا بٚجلقاز.

 

 


